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ما و موفقیت های کنکوری

* هرم پور

 تقریباً در همه ی سالهای اعالم نتایج کنکور سراسری و
 در چنین روزهایی، کام مردم استان به خبر کسب رتبه های
آموزان خراسان جنوبی  از طرف دانش  تک رقمی 
شیرین شده است. یادم هست در سالهای نه چندان 
دوری که گاهی در ساختمان روزنامه،  افتخار میزبانی از 
مرحوم پروفسور گنجی را داشتیم، کسب رتبه های برتر 
 کنکور را حق خراسانی ها می دانستند و آرزو می کردند
این اتفاق همیشه تکرار شود و البته در کنارش به 
لطف خدا و استعدادهای مردم حاشیه کویر و ضریب 
هوشی باالیشان هم تأکید داشتند. در چند ضلعی 
موفقیت های کنکوری، عالوه بر ضریب هوشی و 
استعدادهای فردی و  شرایط محیط تحصیلی و نقش 
معلمان و مربیان، یک ضلع مهم دیگر، برنامه ریزی 
مدیران برای کسب چنین موفقیتهاییست. من به هیچ 
عنوان اعتقادی ندارم که شاخصه ی کسب رتبه های 
برتر کنکور، نماد برتری هوشی مردم یک استان یا 
 توسعه و پیشرفت آنهاست، ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

۳۰۰ روستای استان 
در حال تخریب

اینکه ۳۰۰ روستا در خراسان جنوبی در معرض  بیان  با  قاسمی- مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه 
تخریب می باشد، عنوان کرد: این مشکل برای استانی که آمار زیادی در مهاجر فرست دارد واقعاً نگران کننده می باشد. »علیرضا 
ساوری« روز گذشته در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: یکی از مصوبات جلسه این باشد که در مرحله اول 1۰۰ روستا 
با هدف رونق و با سه طرح که شامل منابع آب و خاک، حرفه آموزی، توسعه صنایع دستی و گردشگری است را تا پایان سال 
انجام دهند. وی ادامه داد: با اجرای این طرح اگر موفق باشد، شاهد کاهش مهاجرت ها خواهیم بود و بعد از اجرا در 1۰۰ روستا، 
این طرح را دیگر روستا های مذکور هم عملیاتی کنند. به گفتۀ وی اکنون 9۲ درصد منابع آب، صرف کشاورزی می شود و با 
وضع موجود تنها راه حل کشت جایگزین و رفتن به سمت کشت گلخانه ای و آبیاری قطره ای می باشد.  ...    ) مشروح  در صفحه 7( رنا

: ای
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نماینده ولی فقیه: خبرنگاران نور چشم مردم و خار چشم دشمنان هستند  / صفحه 7

اصالحیه آگهی مزایده به شماره شناسه 68148 
و شماره فراخوان 100963929000001 به شرح ذیل

 آگهی مزایده عمومی به شماره فراخوان 100963929000002 
مهلت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ انتشار 
آگهی 17/ 96/5 لغایت 96/5/26 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری 
مهربان ، پدری بزرگوار و برادری عزیز بزرگ خاندان 

زنده یاد علی شیوا 
جلسه یادبودی پنجشنبه 96/5/19 از ساعت 
4/30 الی 5/30 بعدازظهر در محل حسینیه 

حضرت آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور سروران ارجمند مزید امتنان است
قبال  از حضور همه بزرگواران سپاسگزاریم.

خانواده های: شیوا ، اعلم نژاد
جناب آقای مهندس ساالری  و سایر بستگان

معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی
 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای شما و سایر بازماندگان 
صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

محمدرضا لطف اللهی 
 مدیر عامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت

فروش اقساطی ۳6 ماهه اسنوا و دوو 
تا سقف 2۰ میلیون تومان

 بدون پیش پرداخت
خیابان منتظری- نبش منتظری 9- جنب بانک قوامین

  32228466- 32232090 جعفر ناصری

فروشگاه سامان
 به اطالع می رساند: از روز یکشنبه 96/5/15 دفترچه انتخاب رشته 
آزمون سراسری سال 96 از طریق روزنامه دنیای اقتصاد در خراسان 

جنوبی توزیع می گردد. داوطلبان جهت دریافت دفترچه مزبور
 از ساعت 9 صبح یکشنبه 15 مرداد ماه به آدرس

 بیرجند ، خیابان مدرس ، انتهای بیست متری اول شرقی ، پالک8
دفتر سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد مراجعه نمایند.

) هزینه هر جلد دفترچه 1000 تومان است(

اصالحیه:
قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال 96

به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت همسر، پدر و برادری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد علی نوروزی
) بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی(

 جلسه یادبودی پنجشنبه 96/5/19 از ساعت 4 الی 5 
بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نوروزی ، زیرکی و سایر بستگان

)انا هلل و انا الیه راجعون(

جناب آقای مهندس ساالری
 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی

 خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی 
آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور - شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

)انا هلل و انا الیه راجعون(

جناب آقای مهندس ساالری 
معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی 

خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان

 تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی
 از خداوند متعال آرزومندیم.

خانه معدن خراسان جنوبی

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی

                                   برند  ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان
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آگهـی مناقصـه عمومـی
 یک مـرحلــه ای

دانشگاه بیرجند

شرح در صفحه آخر

تاکید استاندار بر تفکیک سودجویان از روستاییان در تصرف اراضی



2
چهارشنبه *18 مرداد 1396 * شماره 3853

زمان »از رده خارج شدن پراید« اعالم شد

تسنیم-.مدیرعامل سایپا گفت: پراید را ١٧ ماه دیگر از رده خارج می کنیم.مهدی جمالی در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو مشهد، با بیان اینکه قصد داریم به صورت خودجوش 
و پیش از اینکه زمان اجرای استانداردهای اجباری ٨٣ گانه در تاریخ اول دی ماه ٩٧ برسد، پراید را از بازار خارج کنیم، اظهارداشت: در مورد نگرانی مردم نسبت به جایگزینی 

پراید هم باید بگویم در سایپا مطالعات خوبی انجام شده و محصوالتی طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

 )ادامه سرمقاله( نمی شوند ویا کمتر دیده می شوند. نکته 
آخر به نوع سیستم ورود و انتخاب استعدادهای برتر 
به نهادهای آموزشی مخصوص این امر در استان بر 
می گردد. صاحب نظران آموزشی و پژوهشی استان، 
نقدهای فراوانی به این نظام ورودی دارند که دیده و 
شنیده نمی شود و متأسفانه، نتیجه آن می شود که می 
بینیم. علی ایحال کسب رتبه های برتر کنکور، جوش 
خوردن موفق اضالع مربع تالش، استعداد، محیط 
مناسب و مدیریت مطلوب است که در این سالها، 
خراسان جنوبی نتوانسته طعم شیرین آن را بچشد. 
ما برای آبادانی و  توسعه استان، هم نیازمند چنین 
نخبگانی و هم نیازمند چنان مدیریت های موفقی 
هستیم؛ موفقیت هایی که   امیدواریم به هر دلیل از 

مردم استان دریغ نشود.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0٩٣04٩4٣٨٣١ ارسال فرمایید(         

روغن نباتی هفته آینده و با تایید ستاد 
تنظیم بازار گران می شود 

تسنیم- دبیر انجمن روغن نباتی اظهار کرد: سازمان 
حمایت امروز بررسی های خود درباره قیمت روغن 
را نهایی کرد و با آماده کردن آن به سازمان تنظیم 
بازار ارسال شد تا هفته آینده قیمت جدید روغن با 
تایید ستاد تنظیم بازار اعالم و اعمال شود.  داریوش 
تعیین  در  که  داریم  انتظار  ما  افزود:  محمودی 
قیمت روغن حاشیه سودی برای تولیدکنندگان در 
و  و دستمزدها  تورم، حقوق  نرخ  گرفته شود.  نظر 
فاکتورهای الزم در تعیین قیمت مصرف کننده روغن 
تاثیرگذار است که سازمان حمایت نیز بر این اساس 

نرخ پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار می برد.

»کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی« می آید

عباس هاشمی، مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صدور دو 
میلیون کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی تا پایان سال 
٩٧ گفت: تا پایان سال ٩۶ حدود ۶۵0 هزار کارت صادر 
می شود و تا پایان سال ٩٧ حدود یک میلیون و ٣۵0 
هزار کارت دیگر به مرحله صدور خواهد رسید.هاشمی 
نرخ سود تسهیالت این طرح را ١٨ درصد اعالم کرد 
و گفت: ۶ درصد را تولید کننده تخفیف می دهد و 
١۲ درصد باقیمانده را خریدار خواهد پرداخت. البته هر 
نرخی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد به همان 
نسبت ١۲ درصد به ۶ درصد مالک عمل خواهد بود.

سرمقاله

ما و موفقیت های کنکوری

* هرم پور

دارم  اعتقاد  باور  این  به  اما   )١ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

که کسب رتبه ی برتر، نمادی از برنامه ریزی های 
و  مدیران  ی  نشسته  هدف  به  و  موفق  چندساله، 
مسؤولین اجرایی و آموزشی آن استانهاست. در سالهای 
قبل از این که برخی تک ستاره های درخشان، هرچند 
سال یکبار در آسمان رقابِت مهم و بزرگ کنکور می 
درخشیدند، همگی بر حفظ این شرایط و تشویق و 
ترغیب خانواده ها برای بدست آوردن چنین موفقیت 
هایی تأکید می کردیم. هر چند بعدها برخی از  ما 
و عدم  تأکیداتمان  از  بودن بخش هایی  اشتباه  به 
انطابق آن با شاخصه های علمی و همچنین الزامات 
محیطی و روانی و اجتماعی و حتی اقتصادی استان 
واقف شدیم، اما متأسفانه سایر شاخصه های تأثیرگذار 
در این دستاورد مهم نیز به محاق رفت و نتوانستیم 
آنطور که باید و شاید در این عرصه خودی نشان 
های  محرومیت  با  ما  استانی  ی  درجامعه  دهیم. 
اقتصادی شدید، با مشکالت متعدد معلمان و دبیران، 
با وضعیت نامناسب امکانات مدارس، با بی توجهی 
شدید به زیرساخت ها، با دست و پنجه نرم کردن 
خانواده ها با مشکالت متعدد و از همه مهم تر با 
درگیر شدن استان با برخی مجادالت و بگومگوها و 
بحث های بی فایده ی سیاسی و در نتیجه، کم شدن 
انگیزه ها و اعتماد به نفس ها، البته که برنامه ریزی 
برای کسب موفقیت های بزرگ درکنکور در حاشیه، 
و امورات سطحی و زودگذر در متن قرار می گیرند. 
تجربه سالهای اخیر نشان می دهد استعدادی برتر این 
استان تا فاصله ی چند قدمی کسب عناوین برتر می 
روند اما معمای دست نیافتنشان به رتبه های اول تا 
سوم، قفل ناگشوده ای شده که کلیدش را باید در چند 
نکته اساسی ذیل جستجو کرد؛ نکته اول اینکه سازمان 
وسیستم آموزش های برتر نخبگان استان، نیازمند 
یک بازنگری اساسی و تزریق پویایی و حرکت ویژه 
تر است؛ امری که در سالهای دهه ی هشتاد و نود، 
چندان روی آن کار نشده و یا کارهای انجام شده ابتر 
مانده است. نکته دوم اینکه بخشی از اقدامات و تالش 
های آموزشی و مهارتی ما، جزیره ای است و نتوانسته 
همپوشانی مطلوبی برای هم افزایی های بعدی ایجاد 
کند. لذا ما به اندازه ی »صد«، نیرو و انرژی صرف 
می کنیم و به اندازه »ده«  هم بهره برداری نمی 
کنیم. نکته سوم، به عدم استفاده از ظرفیت های 
بومی واستعدادهای برتر استان در سالهای گذشته و به 
حاشیه راندن بخشی از این ظرفیت ها بر می گردد. ما 
تک رتبه ای های زیادی درکنکور داریم که حاضرند 
تجربیات سالهای مهم زندگی شان را رایگان در اختیار 
نوجوانان جویای موفقیت در استان قرار دهند که یا از 
سوی مسؤولین دیده   . . .    )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

جعفرزاده: افتادن 3 وزیر قطعی است

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: کابینه معرفی 
شده از سوی روحانی رضایت بخش نیست و به نظر 
می رسد این افراد نتوانند مشکالت مردم را با توجه به 
وعده های رییس جمهور حل کنندو افتادن سه وزیر 
قطعی است.ادامه داد: کشور بسیار مدیران قوی تری 
از کسانی که به عنوان تیم اقتصادی دولت معرفی شدند وجود دارد. این افراد 

نمی توانند حالل مشکالت اقتصادی کشور باشند.

ما به واسطه برجام نگاه مثبت ایران را دیده ایم

 معاون وزیر خارجه انگلیس با بیان اینکه ما به 
هستیم،  اسالمی  با جمهوری  بهتر  ارتباط  دنبال 
آزمون  مورد  را  ایران  برجام  واسطه  به  ما  گفت: 
قرار داده ایم و نگاه مثبت ایران را دیده ایم و با 
است.آلیستر  ممکن  ارتباط  برقراری  شرایط  این 
برت افزود: از اینکه روحانی برای بار دوم انتخاب شده بسیار خرسندیم 

. این می تواند راهی برای تقویت ارتباط با ایران باشد.

محبیان : اصالح طلبی جزء ذات اصولگرایی است

امیر محبیان در پاسخ به اینکه چرا شخصیت های 
اصولگرا همچون روحانی، آیت ا... هاشمی، ناطق نوری 
بعد از چند دهه به ظرفیتی برای اصالح طلبان تبدیل 
شدند، بیان کرد: اصالح طلبی به معنای درست آن جزء 
ذات اصولگرایی است چنانچه اصولگرایی نیز به معنای 
صحیحش در ذات اصالح طلبی است. امثال ناطق   نوری ها، اصالح طلب به 

معنای یک برند نشده اند، آنها به ضرورت اصالح در اصولگرایی پی  برده اند.

وزیر   ١٧ روحانی  حسن  حجت االسالم 
مجلس  به  حالی  در  را  خود  پیشنهادی 
شورای اسالمی معرفی کرد که وی با ابقای 
٩ وزیر دولت یازدهم خود، تصمیم به تغییر ٨ 
وزیر گرفته و در صورتی که وزیر پیشنهادی 
جدید نیز، وزیر قبلی نباشد باید گفت که ٩ 
وزیر از کابینه دوازدهم خداحافظی کرده اند. 
باید گفت که در صورت  اساس  بر همین 
رأی اعتماد مجلس به کل کابینه معرفی شده 
وزارت خانه های  رئیس جمهور،  سوی  از 
دادگستری،  اقتصاد،  نیرو،  ارتباطات،  دفاع، 
ارشاد  و  فرهنگ  پرورش،  و  آموزش 
اسالمی، صنعت و احتمااًل علوم با وزیران 
خواهند  فعالیت  دوازدهم  دولت  در  جدید 
کرد و وزارت خانه هایی چون بهداشت، کار، 
کشور،  راه،  کشاورزی،  خارجه،  اطالعات، 
نفت و ورزش با همان وزیران دولت یازدهم 
در دولت دوازدهم به کار خود ادامه می دهند.

١- وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی: 

سید حسن قاضی زاده هاشمی
۲- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح:
 امیر سرتیپ امیر حاتمی

٣- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: 
علی ربیعی

فناوری  و  ارتباطات  وزارت   -4
اطالعات:

 محمد جواد آذری جهرمی
۵- وزرات نیرو:
 حبیب اهلل بیطرف

۶- وزارت اطالعات:
 حجت االسالم سید محمود علوی

٧- وزارت اقتصاد:
 مسعود کرباسیان

٨- وزارت امور خارجه:
 محمد جواد ظریف

٩- وزارت آموزش و پرورش:
 بطحائی

١0- وزارت کشاورزی: 
محمود حجتی

١١- وزارت دادگستری:
 سید علیرضا آوایی

١۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 سید عباس صالحی

١٣- وزارت راه و شهرسازی:
 عباس آخوندی

١4- وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
محمد شریعتمداری

١۵- وزارت کشور:
 عبدالرضا رحمانی فضلی

١۶- وزارت نفت:
 بیژن زنگنه

١٧- وزارت ورزش و جوانان:
 مسعود سلطانی فر

در این لیست وزیر علوم معرفی نشده است.

امیری: 2 هفته برای معرفی وزیر علوم وقت داریم

علوم،  وزارت  گفت:برای  دولت  پارلمانی  معاون 
تحقیقات و فناوری هنوز آقای رئیس جمهوری کسی 
را پیشنهاد نکردند. بر اساس قانون آیین نامه داخلی 
دارند  وقت  هفته  دو  جمهور  رئیس  آقای  مجلس، 
وزرای پیشنهادی را معرفی کنند. امیری توضیح داد: 
براساس آیین نامه داخلی مجلس، روز سه شنبه هفته آینده جلسه رسیدگی 
شد. خواهد  برگزار  دوازدهم  دولت  پیشنهادی  وزرای  اعتماد  رأی  به 

روابط ایران و آمریکا درست شدنی نیست

ایزدی کارشناس امنیت غرب آسیا گفت: توافقنامه 
برجام نه تنها یک موفقیت برای ایران نبود بلکه یک 
خطر امنیتی جدی برای ایران محسوب می شود.وی  
افزود: رابطه ایران و آمریکا درست شدنی نیست زیرا 
تنها ایران به دنبال تعامل است و طرف آمریکایی این 
را نمی خواهد. طرف مقابل نه تنها خواستار تغییر سیاست است بلکه نهادهایی 

که موجب ناراحتی اش می شود را نیز تغییردهد.

وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه 90 انصراف داده است

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در 
درباره علت معرفی نشدن گزینه پیشنهادی رئیس 
روحانی  آقای  نامه  در  علوم  وزارت  برای  جمهور 
به رئیس مجلس، تصریح کرد: آقای دکتر خاکی 
صدیق برنامه هایش را به رئیس جمهور ارائه داده 
بود و این برنامه ها مورد قبول رئیس جمهور قرار گرفته بود اما ساعت 

٩:٣0 شب دوشنبه ایشان انصراف خودش را اعالم کرد.

روحانی با نیمی از کابینه خداحافظی و 9 وزیر خود را ابقا کرد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950822 اجرایی آقای علیرضا کدخدا محکوم به پرداخت مبلغ 49/395/771 ریال در حق 

آقای عباس کلینی و مبلغ 9/425/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پژو 
آردی 1600 رنگ یشمی روغنی مدل سال 1383 به شماره موتور 11783006506 و شماره شاسی 83106656 به شماره انتظامی 827 
ب 56 ایران 52 و بیمه نامه تا مورخ 1396/5/11 و 8 سال تخفیف و الستیک های خودرو خوب می باشد توقیف و به مبلغ 50/000/000 
ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 96/6/12 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14  مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از 

وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

    علـی آبادی 

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001001329-1396/04/31 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
شهابادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 47 صادره از علی آباد و کد ملی 2269687825 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 15/12 مترمربع قسمتی از 804- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت شهرداری بیرجند محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/03   تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/05/18 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

ری سالن  ل  واگذا
مح

اتالر اتج 
 جهت استقبال و ولیمه حجاج محترم - عقد و عروسی و میهمانی ها 

4000 نفر  به 1000 نفر اصالح می  گردد.  دارای پارکینگ 
اختصاصی به وسعت 5000 متر مربع  - پذیرایی در فضای باز  

تهیه غذا اختیاری  )در خدمت شما عزیزان هستیم(

آدرس: انتهای بلوار شهید آوینی مقابل دانشگاه پیام نور 
09153623556

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 960413 اجرایی آقای حسن غریب زاده محکوم به پرداخت مبلغ 131/385/084 
ریال در حق آقای مهدی چهکندی نژاد و مبلغ 6/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی 
محکوم علیه اموال شامل دستگاه پرس درب نجاری دو صفحه ای یک عدد 120/000/000 ریال - دستگاه نوار زن یک عدد 
7/000/000 ریال - فرز نجاری دستی رونیکس یک عدد 2/700/000 ریال - پمپ باد دو سیلندر یک عدد 250 لیتری 
 7/500/000 ریال - منگنه کوب بادی ماکیتا یک عدد 1/200/000 ریال - میخ کوب بادی ماکیتا یک عدد 1/900/000 ریال -
دو عدد مخزن به هم زن چسب پرسی بادی 6/000/000 ریال توقیف و به مبلغ جمعا 146/300/000 ریال کارشناسی گردیده  
و قرار است از طریق مزایده روز شنبه مورخ 96/5/28 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال 
به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960393 محکوم علیه آقای سید هادی قالیبافان و خانم کبری عباسی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 3/098/033/002 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له سید محمد سیادت و پرداخت 
مبلغ 136/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با تعرفه اموال از ناحیه شخص ثالث 1- پالک ثبتی به شماره 420 
فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به خانم حلیمه محمدی فرزند حسین به میزان 4 سهم و نیم سهم مشاع از 20 سهم 
از پالک فوق که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در بلوار شهدای عبادی ضلع شمالی پست 132 کیلو وات با کاربری 
مزروعی با مساحت عرصه مشاعی 1348/85 مترمربع )کل مساحت ششدانگ پالک فوق و 20 سهم معادل 5994/90 مترمربع 
از قرار هر مترمربع 1/750/000 ریال جمعا به مبلغ 2/360/487/500 ریال کارشناسی شده است 2- پالک ثبتی به شماره 433 
فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث خانم زهرا حیرت مفرد به میزان 7 سهم و 14 صدم سهم مشاع از 
25 سهم از 80 سهم و یک چهارم سهم چهار دانگ مشاع از 120 سهم و سه هشتم ششدانگ از پالک فوق واقع در ضلع جنوبی 
میدان کالهدوز با مساحت عرصه مشاعی 334/77 مترمربع )کل مساحت ششدانگ پالک فوق 120 سهم و سه هشتم سهم و 
معادل 5643/84 متر مربع( از قرار هر مترمربع 1/300/000 ریال و جمعا به مبلغ 435/201/000 ریال کارشناسی شده است. 
ضمنا پالک فوق حسب استعالم شهرداری طی نامه شماره 11/96/2390- 1396/3/4 اراضی موصوف داخل در محدوده خدمات 
شهری قرار دارد که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/5/30 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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لغو پرواز تهران - بیرجند و بالعکس
حسینی-پرواز تهران - بیرجند و بالعکس 19 مرداد فرودگاه بیرجند لغو شد. این پرواز متعلق به شرکت ایران ایر، 
روزهای پنج شنبه ساعت 15:25 از تهران به بیرجند و 17:30 از بیرجند به تهران انجام می شد که این هفته 19 

مرداد لغو است.هادی سالمی مدیر کل فرودگاههای خراسان جنوبی علت لغو پرواز را کمبود ناوگان اعالم کرد.
با عرض سالم خدمت روزنامه آوا مسوولین یک 
زمین های موسوی درست شده سند  میگن  بار 
میزنیم یک بار میگه درست نمیشه برید شکایت 
کنید لطفا به طور رسمی اعالم کنن مردم تکلیف 

خودشون رو بدونن با تشکر
933...144
اندرکاران  دست  خدمت  نباشید  وخسته  با سالم 
روزنامه آوا  این جانب ... راننده تاکسی از برخورد 
بد پلیس در خیابان مدرس به علت توهین نسبت 
خودم و رانندگان تاکسی انتقاد دارم ،عالوه بر این 
که با اینکه با گوشی صحبت نمی کردم مبلغ یک 

صد هزار تومان جریمه هم شدم
938...475
گوشش  اینکه  مثل  که  شهرداری  سالم  با 
بدهکارنیست،از مردم شریف شهر بیرجند خواهش 
می کنم آدرس میادین را با سلیقه خودشان دقیق 
به تازه وارد شدگان به شهر بدن،دیروز یک بنده 
خدا که از بشرویه آمده بود گفته بودن برو میدان 
سوم مدرس،آمده بود شماره کرده بود رسیده بود 
نیست  معلوم  شهیدمحالتی،که  تقاطع  میدان  به 
اسمش چیه،مردم عزیز آیا فکرکردین میدان دوم 

مدرس کجاست؟
915...603
توابع  از  اصقول  روستای  زمان  و  عصر  این  در 
شهرستان سربیشه بخش مود از پوشش تلویزیونی 
» صدا و سیما« و شبکه موبایل محروم است ؛ حال 

تکلیف این مردم چیست ؟ شما که می فرمایید
روستاها خالی از سکنه می شوند با این مشکالت 
و خشک سالی چگونه می شود در روستا ماند ؟!!!
915...184
درمورد  میخواستم  آوا  روزنامه  از  وتشکر  باسالم 
درختای حاشیه بلوار صنعت ومعدن پارک جنگلی 
واقعا  میشن  خشک  دارن  همشون  بگم  بهتون 
خوابن  همشون  انگار  که  مسئولین   برا  متاسفم 
داده  تحویل  بهشون  هیچوقت  پارک  اون  کاش 
نمیشد با وجود چاه اب در پارک درختا دارن خشک 
میشن امیدوارم یکی پیدا بشه واین مسئولین به 

خواب رفته شهرمون رو بیدار کنه!
903...956
چشم  و  آگاهی  جبهه  داران  طالیه  خبرنگاران 
و  سالم  هستند.با  مردم  گویای  زبان  و  بینا 
عرض خداقوت؛ 17مرداد روز فرهیختگانی چون 

شماست،این روز بر شما مبارک...
915...843

انتقال کانون زبان  به  با توجه  با سالم و احترام 
سازمان  خواهشمندم  باران  تمنای  میدان  به 
را  سجاد  خیابان  اتوبوسهای  تعداد  اتوبوسرانی 

افزایش دهد.
915...340
خواهش  توحید  خیابان  محترم  ساکنین  همه  از 
ها  نمایشگاه  تا  کنید  جزم  رو  تون  عزم  میکنم 
به خارج شهر منتقل بشن. می  از خیابان توحید 
خدا  رو  تو  داریم.  باری  اسف  که چه وضع  بینید 
امالک تون رو از نمایشگاه ها بگیرید حداقل بدید 
به موسسات مالی، بانکها. اجاره ای که میدن بیشتر 
نباشه کمتر نیست. ما هم دعاتون می کنیم و همه 

آسایش بیشتری داریم. خدا خیرتون بده
ارسالی به تلگرام آوا
تالشگران  زحمات شما  از  میدانیم  بر خود الزم 
افکار  شدن  روشن  جهت  در  که  خبر  عرصه 
عمومی و توسعه استان همیشه در کنار مردم بوده 
اید و درد مردم را منعکس کرده اید تشکر ویژه 
نماییم و روز خبرنگار را خدمت شما و همکارانتان 
است  نماییم.امید  عرض  تبریک  آوا  روزنامه  در 
بوده  کنون  تا  که  جلو همچنان  به  رو  روند  این 
بیرجند و خراسان  ما مردم  یابد.برای همه  ادامه 

جنوبی عزیز هستید.
ارسالی به تلگرام آوا
فک  و  میکنم  عرض  شهروند  یک  عنوان  به 
به  واقعا  بیایید  باشد  همه  ی  خواسته  میکنم 
زحمات  از  البته  باشیم  دنبال یک شهردار خوب 
رشد  برای  ولی خوب  ممنونیم  واقعا  مدیح  دکتر 
باید تنوع داشت خالقیت مدیریت و  و پیشرفت 
نظر  مد  شهردار  انتخاب  های  مالک  در  رو   ...
احساس  قابل  آنچه  که  زیرا  دهیم  قرار  خویش 
استارت پیشرفت خوبی زده  استان  است شهر و 
شده است و در موضوع گردشگری و برند شدن 
آماده  ها  آدم  افکار  و  دیده شده  اقداماتی  استان 
برای رشد  لذا همین هم کافی است  شده است 

فکر آدم را جذب خوبی و پیشرفت می کند
910...277
چایخانه هایی که در منازل متاسفانه ایجاد شده 
اند و به صورت مختلط و فضای نامناسبی در حال 
خدمات دادن بدون هرگونه مجوزی هستند و پلیس 
هم پاسخش این بوده که به علت داخل خانه بودن 
امکان ورود نیست آیا نمی توان با لباس شخصی و 
نامحسوس ورود پیدا کنند و وقتی جرم مشهود بود 
به عنوان ضابط قضایی اقدام و حکم ورود و پلمپ 
تا دیگر  برسانند  افراد  اینگونه  اعمال  و به سزای 
درس عبرتی باشد و شاهد محیط های فساد به 
اینگونه نباشیم قطعا فقط قلیان نیست در کنارش 
اگر همت  ده ها مورد دیگر هم کشف می شود 
باشد یک کار اطالعاتی انجام شود از همه خانه 
های تیمی و حتی افرادی مانند بند دره امیر شاه با 
آن وضع نامساعد قطعا موجب خوشحالی مردم و 

قدرت آن مجموعه ها خواهد شد
935...395

از شهرداری بابت روز بازار غفاری تشکر میکنیم 
هم نمازخانه ،هم غرفه بندی به خصوص نانوایی 

که زده شده خیلی عالی درود
ارسالی به تلگرام آوا

خراسان  خاص  اوضاع  برزجی-  عصمت 
در  گرفتن  قرار  و  غنی،  معادن  وجود  جنوبی، 
زیرساخت  که  کند  ایجاب می  ترانزیتی  مسیر 

ریلی در این استان ایجاد شود. 
یکی  جنوبی  خراسان  شکل گیری  ابتدای  از 
مدنظر  که  زیربنایی  موضوع های  نخستین  از 
مسئوالن قرار گرفته بهره مندی این استان از 
حمل و نقل ریلی بوده است. اما این موضوع 
مرحله  در  هنوز  سال  چندین  گذشت  از  پس 
از  این گزارش سیری  در  است  وعده و حرف 
وعده های راه آهنی استان خراسان جنوبی را   

ایستگاه به ایستگاه مرور می کنیم:

ایستگاه اول: بیان یک آرزوی مردمی

راه آهن خراسان جنوبی اولین بار در نهم آبان 
ماه سال 80 یعنی حدود شانزده سال پیش وارد  
ایستگاه اول وعده ها شد. در آن زمان مجمع 
و   ) تقسیم  از  )قبل  استان خراسان  نمایندگان 
سیستان و بلوچستان تقاضای احداث خط ریلی 
را از رئیس جمهوری وقت کردند که به وزارت 
راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 کشور ارجاع شد. این آغاز راه بود که می توانست

 آرزوی اتصال خراسان جنوبی را به راه آهن 
سراسری محقق کند اما پس از 16 سال هنوز 

این مصوبه در حد یک »آرزو« است.
با تشکیل خراسان جنوبی این موضوع نیز در 
ردیف تقاضاهاي مردم از مسؤالن کشور قرار 
خراسان  استانهاي  نمایندگان  مجمع  و  گرفت 
رضوي،جنوبي وسیستان وبلوچستان طي نامه 
اي از رئیس جمهور وقت خواستند در خصوص 
راه آهن که مورد تأکید رئیس جمهور نیز بوده 

است دستور اقدام صادر نمایند.

ایستگاه دوم:پایان مطالعات  مقدماتی 
ساخت پروژه راه آهن خراسان جنوبی

 پس از حدود 5 سال از طرح این خواسته در 
یعنی دو  ، مهر سال 85  ترابری  و  راه  وزارت 
جنوبی  خراسان  استان  استقالل  از  پس  سال 
از  خبر  استان  ترابری  و  راه  وقت  مدیرکل   ،
راه  پروژه  ساخت  مقدماتی  مطالعات  پایان 
راه  به  آن  اتصال  و  جنوبی  خراسان  در  آهن 
گفتگوی  در  نامبرده  داد.  را  سراسری  آهن 
با رسانه ها مسیر این راه آهن را  خبری خود 
»بیرجند«،  »قاین«،  -گناباد«،  »فیض آباد  از 

»نهبندان«، »زاهدان« مشخص کرده بود.
مسوول  مقام  این  های  گفته  اساس  بر 
در  آهن  راه  طرح  اقتصادی  توجیه  مهمترین 
منطقه خراسان جنوبی جابه جایی بیشتر کاال 

به ویژه در حوزه معادن است. 

ایستگاه سوم:کلنگ زنی
 با حضور رئیس جمهور، سال 89

یکی  بعد  سال   4 حدود  یعنی   89 ماه  آبان   4
از نمایندگان وقت در مجلس شورای اسالمی 
راه آهن شرق  بر »عبور  مبنی  اعالم خبری  با 
کشور از مسیر بیرجند - قائن - گناباد تصویب 
اتمام مطالعات مقدماتي  با  بود که  شد« گفته 
کشور،  شرق  در  مشهد«   - »چابهار  راه آهن 
عبور این خط از مسیر بیرجند - قائن - گناباد 

و کالشور« به تصویب رسید.به گفته ی وی ، 
براساس توجیه فني، اقتصادي و اجتماعي عبور 
راه آهن از بیرجند - قائن - گناباد - کالشور« 
به سمت مشهد اعالم شده است و انتخاب این 
و  سیاست گذاري  عالي  شوراي  تأئید  به  مسیر 
برنامه  ریزي زیربناهاي حمل و نقل کشور به 
ترابري رسیده است.  یک  راه و  ریاست وزیر 
ماه بعد یعنی در آذر ماه 89 مراسم کلنگ زني 
راه آهن چابهار- مشهد با حضور رئیس جمهور 
برگزارشد و همه بخشهاي خبري روز دوشنبه 
از ساعت 14 تا 24 صدا وسیما در شبکه هاي 
مختلف مسیر راه آهن را چابهار، سرباز، خاش، 
قاین  بیرجند،  نهبندان،  زاهدان،  ایرانشهر، 

تا  داد  نشان  هم  نقشه  وبا  وگنابادذکرکرد 
دیگرکسي تردید نکند.

ایستگاه چهارم : غفلت از راه آهن
 در ردیف بودجه !

 با وجود پیگیري نمایندگان استان در مالقات  هاي 
انجام شده، در دولت دهم ردیف بودجه براي 
زیرا  نیافت  اختصاص   1392 سال  پروژه  این 
در  که  بود  آمده  جمهور  رئیس  بخشنامه  در 
اقتصادي  خاص  شرایط  به  توجه  با   92 سال 
کشور، ردیف بودجه جدید تعریف و طرح جدید 

عمراني اجرا نشود.
قصه این پروژه در آخرین سفر رحیمي معاون 
اول دولت دهم و وزیر راه و شهرسازي وقت 
اما  شد  پیگیري  استان  رسانه هاي  توسط  نیز 
که  بسنده کرد  این جمله  گفتن  به  فقط  وزیر 
خودش   که  دولتی  مي شود.  انجام  پروژه  این 
زاهدان-  )چابهار-  بیرجند  آهن  راه  احداث 
را   93 تا   89 سال های  در  بیرجند-مشهد( 
جمله  همین  گفتن  به  تنها  بود  کرده  مصوب 
بسنده کرد و زمام کار را به دولت بعدی سپرد.

 
تومان  میلیارد  پنجم:10  ایستگاه 

بودجه فقط در حد حرف!

برای  مسئوالن  پیگیری های  و  وعده ها  قطار 
راه آهن خراسان جنوبی به دولت یازدهم رسید 
و در دی ماه سال 93 بود که هیئت دولت به 
راه آهن  موضوع  و  کرده  سفر  جنوبی  خراسان 

در استان مطرح شد و ردیف اعتباری اجرایی 
برای پروژه راه آهن استان در بودجه سال 94 
آهن  راه  به  تومان  میلیارد   10 و  شد  مصوب 
در  یافت.روحانی  اختصاص  جنوبی  خراسان 
در  مردم  جمع  در  بیرجند  شهرستان  به  سفر 
می دهم  قول  کرد:  اعالم  آزادی  استادیوم 
آهن  راه  به  جنوبی  خراسان  استان  و  بیرجند 
در   : اظهار کرد  سراسری متصل شود.روحانی 
 10 و  شده  پیش بینی  ردیفی   94 سال  بودجه 
میلیارد تومان پول برای مطالعه و طراحی راه 
که  است  داده شده  قرار  آهن خراسان جنوبی 
راه آهن  موضوع  همت  با  دولت  می دهم  قول 
خراسان جنوبی را دنبال کند تا این استان به 

راه آهن سراسری متصل شود و هم در زمینه 
مطالعه و طراحی و هم در زمینه سرمایه گذاری 
و فاینانس هر قدمی که برداریم به اطالع مردم 

می رسانیم.

ایستگاه ششم:صورتجلسه با 8 امضا!

عبادي  االسالم  94 حجت  اردیبهشت  در28  
مجلس  در  مردم  نماینده  نیز  زمان  آن  در  که 
اتصال  اینکه  بر  تأکید  با  بود طي گفت وگویي 
بودجه  در  بافق  مشهد-  به  بیرجند  آهن  راه 
همچنین  گفت:  شد،  خواهد  منظور   94 سال 
منابع  اگر  آهن،  راه  تکمیل  براي  شد  مقرر 
فاینانس  اعتبارات  از  نبود،  کافي  داخلي 
صورتجلسه  طي  مهم  این  شود.  استفاده 
شهرسازي،  و  راه  وزیر  امضاي  به   اي 
ابوترابي  مجلس،  رئیس  الریجاني  دکتر 
استان  نماینده   4 مجلس،  اول  رئیس  نائب 
رسید. استان  این  استاندار  و  جنوبي  خراسان 
پیگیري  ها از  دیگر  خبري  سال  همان   مرداد 

رسانه  هاي  در  آهن  راه  تحقق مصوبه  براي   
مردم  نماینده  خبر  این  در  شد.  منتشر  استان 
شوراي  مجلس  در  درمیان  و  خوسف  بیرجند، 
اسالمي عنوان کرد که با دستور کتبي معاون 
جمهور،  رئیس  راهبري  نظارت  و  برنامه ریزي 
پروژه احداث راه آهن خراسان جنوبي در ردیف 
ابراز  گرفت.وي  قرار  کشور  آینده  سال  بودجه 
امیدواری کرد: مسئوالن دولت یازدهم به تمام 
جنوبي  خراسان  پیشرفت  براي  که  وعده هایي 
خود  عهد  پاي  و  کنند  عمل  داده اند،  تاکنون 

بمانند.نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
دولت  کرد:  بیان  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
تا  استان  راه آهن  مطالعات  طرح  اتمام  باید 
راستا  این  در  و  بخشد  تسریع  را  امسال  پایان 
کار  این  براي  مجلس  در  استان  نمایندگان 
انجام مي دهند و نظارت  پیگیري هاي الزم را 

دقیق را اعمال خواهند کرد.

ایستگاه هفتم:5 میلیارد تومان
 از محل ماده 32!

میلیارد  اختصاص 50  خبر  نیز   94 مرداد    26
خراسان  آهن  راه  مطالعات  براي  اعتبار  ریال 

این  استان منتشر شد.  جنوبي در رسانه- هاي 
شهرستان  مردم  نماینده  از  نقل  به  که  خبر 
از  حکایت  خوسف  و  بیرجند  درمیان،  های  
در  که  داشت  را  نوبخت  با  نماینده  این  دیدار 
ماده  از محل  رئیس جمهور  معاون  دیدار  این 
خراسان  آهن  راه  مطالعات  اجراي  براي   32
جنوبي که در مسیر کالشور- بیرجند - نهبندان  
زاهدان کشیده مي شود، 50 میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص داد.استاندار سابق خراسان جنوبي نیز 
4 شهریورماه 94 در جریان سفر معاون رئیس 
جمهور به استان در شوراي برنامه  ریزي یک 
بار دیگر بر اهمیت موضوع راه آهن تاکید کرد 
و افزود: موضوع اتصال استان به خط راه آهن 
استان  مردم  عمومي  خواست  یک  عنوان  به 
و  قرار گرفته  توجه  در دستور کار جدي مورد 
مقرر شد شروع عملیات اجرایي راه آهن استان 
اعتبار  تامین  موضوع  داد:  ادامه  شود.وي  آغاز 
نیز  آهن  راه  به  استان  اتصال  مطالعاتي  طرح 
با مسئولین ذي ربط در تهران مطرح و درباره 
آن بحث شد و طي دستور معاون برنامه ریزي 
مبلغ  جمهوري  ریاست  راهبردي  نظارت  و 
طرح  اجراي  برای  اعتبار  تومان  2میلیارد 
مادر  شرکت  به  استان  آهن  راه  مطالعاتي 
حمل  زیربناهاي  توسعه  و  ساخت  تخصصي 
نهبندان   آهن  راه  احداث  بابت  کشور  ونقل 

بیرجند   قاین و گناباد اختصاص یافت.

ایستگاه هشتم: صدای رسای آوا،
 در نمایشگاه مطبوعات برای راه آهن !

و  راه  وزیر  گذشته   سال  آبان ماه  هیجدهم 
بازدید  به  معاونانش  همراه  به  که  شهرسازی 
پاسخ  از  بود  آمده  تهران  مطبوعات  نمایشگاه 
جنوبی  خراسان  آوای  خبرنگار  سوال  به 
نیافتن  و تخصیص  راه آهن شرق  ابهام  درباره 
بودجه اندک به آن طفره رفت به گونه ای که 
بار هم  خبرنگاران استان این سواالت را یک 
هنگام بازدید وزیر از غرفه ها و پس از آن در 
اما هر  کنفرانس خبری مطرح کردند   هنگام 
پاسخ سالن  بدون  وزیر  و  ماند  بی جواب  دوبار 
روزی  در  رسید  نوبخت  به  کرد.نوبت  ترک  را 
بار  داشت  بازدید  مطبوعات  نمایشگاه  از  که 
تنها  که  جنوبی  خراسان  آوای  خبرنگار  دیگر 
تالش  بود   نمایشگاه  این  در  استان  خبرنگار 

کرد تا مشکالت استان را به او یادآوری کند.
در  نوبخت که  رسانه ای محمدباقر  در نشست 
برای  مهلتی  شد  برگزار  مطبوعات  نمایشگاه 
نمی شود  استانی  خبرنگاران  سواالت  پرسیدن 
سماجت  با  جنوبی  خراسان  خبرنگارآوای  اما 
مردم خراسان  زد  فریاد  بلند  با صدای  و  تمام 
و  بیینند  خواب  در  باید  را  آهن  راه  جنوبی 
از سکنه شوند  ما خالی  روستاهای مرزی  اگر 

تهدیدی برای ایران خواهد بود.
دولت  ما،  سخنگوی  خبرنگار  سخنان  این  با 
که چاره ای جز پاسخگویی نداشت گفت: این 
مشکالتی که گفتید همه را در جریان هستم 
مجمع  رئیس  با  دیگر  روز  دو  تا  است  قرار  و 
جلسه ای  جنوبی  خراسان  مجلس  نمایندگان 
در مورد مشکالت خراسان جنوبی به ویژه راه 

آهن داشته باشیم.!

ایستگاه نهم:کلنگ زنی
 تا قبل از شروع دولت دوازدهم!

نیز  جنوبی  خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
اخیرا در مصاحبه ای خبری گفته بود که طبق 
خبری از وزارت راه و شهرسازی کلنگ احداث 
پروژه راه آهن خراسان جنوبی قبل از آغاز به 
کار دولت دوازدهم به زمین خواهد خورد. که 
تحلیف  مراسم  روزها  این  در  هستیم  شاهد 
دولت دوازدهم نیز برگزار شد اما خبری از راه 

آهن خراسان جنوبی نشد!

ایستگاه دهم: آغاز عملیات اجرایی
 تا دو ماه آینده!

استاندار خراسان جنوبی نیز4 مرداد امسال در 
خبری اعالم کرد که با پیگیری ها و اقدامات 
عملیات  آینده  ماه   2 ظرف  گرفته  صورت 

اجرایی راه آهن استان آغاز می شود. 

ایستگاه یازدهم: ورود فایناس، 
آستان قدس و قرارگاه خاتم االنبیاء

 به راه آهن خراسان جنوبی!

تا کنون  آنطور که در رسانه ها  اعالم شده  
آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
و یکی دو کشور خارجی پروژه را بررسی کرده 
حال  در  هم  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  اند 
نهادهای  این  نظرات  بتواند  تا  است  رایزنی 
اقتصادی و کشورها را جمع بندی کند و ببیند 
تا چه حد می توان در این زمینه گام برداشت.

ایستگاه دوازدهم: مناقصه!

انتشار اسناد مناقصه پروژه راه آهن خراسان  با 
رویای  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  جنوبی 
به صدا درآمدن سوت قطار به عنوان یک زیر 
حال  در  استان  این  مردم  برای  حیاتی  ساخت 
به خود گرفتن است.آن طور که  واقعیت  رنگ 
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی به یکی از رسانه های استان گفته است: 
در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور دیداری 
که وی  داشته  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون  با 
گفته مناقصه پروژه راه آهن خراسان جنوبی به 
این  از  پس  و  رفته  کثیراالنتشار  های  روزنامه 
که برنده مناقصه مشخص شد سرمایه گذار هم 
برای دریافت تسهیالت به صندوق توسعه ملی 
معرفی می شود که این کمک به سرمایه گذار 
در  آهن شرق  راه  پروژه عظیم  کلنگ  تا  است 
خراسان جنوبی به زمین زده شود.به گفته وی با 
این اتفاقاتی که افتاده  به زودی شاهد کلنگ زنی 
راه آهن شرق کشور در خراسان جنوبی  پروژه 
خواهیم بود. نماینده مردم قاینات و زیرکوه در 
اعالم  را  دقیقی  زمان  اسالمی  شورای  مجلس 
که  شهرسازی  و  راه  وزیر  که  گفته  اما  نکرد 
معرفی شد با توجه به این که اجرایی شدن پروژه 
راه آهن خراسان جنوبی جزء اولویت های دولت 
باید شاهد کلنگ  زودی  به  به طور حتم  است 
زنی این پروژه زیرساختی حیاتی در استان باشیم.

خبرپایان زیرسازی راه آهن
 را خبرنگاران کدام نسل 

مخابره خواهند کرد؟!

قبیل  از  مبالغي  اختصاص  اینکه  از  نظر  قطع 
براي پروژه  ، 5 میلیارد و 10 ملیارد  2 میلیارد 
بیشتر  به شوخي  توماني  میلیارد  هزار  چند  اي 
شبیه است همین مبالغ نیز تا کنون تخصیص 
نیافته و در سبد وعده هاي تحقق نیافته دولتها 
براي خراسان جنوبي باقي مانده است.آنطور که 
برخی از مسئوالن راه وشهرسازی استان  می 
پروژه  برای  دولتی  اعتبارات  افزایش  گویند؛ 
بعید  ریلی   شبکه  به  جنوبی  خراسان  اتصال 
به  توان  می  فقط  دولتی  اعتبارات  از  و   است 
عنوان پیش پرداخت شروع پروژه استفاده کرد 
شرایط  شود  عملیاتی  فاینانس  موضوع  اگر  اما 
تخصیص در قانون بودجه هم تغییر خواهد کرد 
با یکدیگر دارند  چون این دو رابطه مستقیمی 
اسنادی  اعتبار  پروژه  که  میزان  هر  به  یعنی 
اعتبار  دولت  هم  مقدار  همان  به  باشد  داشته 
خواهد گذاشت.همین مسئوالن می گویند که 
کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن برای تامین 
فاینانس پروژه راه آهن مشهد- بیرجند- زاهدان 
هم  را  هایی  و شرکت  آمادگی  اعالم  -چابهار 
معرفی کردند اما باتوجه به شرایط اعالم شده 
از سوی آن ها در مورد بازگشت سود، شرایط را 
برای مذاکره زمان بر می کند اما تالش وزارت 
راه وشهرسازی بر این است تا چند ماه آینده به 
نتیجه برسد.با توجه به وعده های داده شده و 
میزان اعتبارات اختصاص یافته معلوم نیست خبر 
پایان زیرسازی راه آهن خراسان جنوبی که پس 
از 16 سال هنوز در ایستگاه وعده ها درجا می 

زند را خبرنگاران کدام نسل مخابره کنند! 
)Ava.news11@gmail.com(

ایستگاه به ایستگاه 
با وعده ی راه آهن خراسان جنوبی

عکس:اینترنت
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کاهشنرخبیسوادیدراستان

صعود 21 پله ای سوادآموزی در سه سال

یادداشت

قلمهایسرخخبرنگاران

* آیرین رحیمیان

خبری  جایی  اگر  است  خبر  اهل  عادت  این 
برود؛ سرش  ناروا  بار هزاران تهمت  زیر  باشد، 
با  یا  و  نشود  یا  بشود  تهدید  پایش،  یا  بشکند 
از  هم  باز  دست  این  از  ای  مسئله  هر  وجود 

رسالت خود دست نکشد.
خبرنگار  صارمی  محمود  که  گونه  همان 
مزار  در   1377 سال  مرداد   17 کشور  فداکار 
طالبان  نیروهای  دست  به  افغانستان  شریف 
مناسبتی  او  شهادت  روز  و  رسید  شهادت  به 
یاد آوری اهل خبر و رسانه و سیلی  برای  شد 
باشد به گوش کسانی که هنوز شرافت و همت 

بزرگ بر دوش خبرنگار را درک نکرده اند.
و  روز  و  حال  ی  دهنده  نشان  ها  مناسبت 
با  معموال  که  هستند،  مهم  امر  یک  یادآور 
تعیین یک روز مشخص از سال به تناسب آن 

وضع و حال مهم، یادبودی برگزار می کنند.
تولد  یادآور  نیز  خبرنگار  روز  مناسبت 
 « امر!  هر  در  است  رسانه  اهل  مظلومیت 
مسئولیت « و » مظلومیت « به همراه » نقش 
پذیری  مسئولیت   « قالب  در  موثر«  آفرینی 
توجهی  بی  ی  سایه  در  که  اجتماعی« 
حتی  و  اولیه  حقوق  به  مسئوالن  و  ها  دولت 

آنها صورت می گیرد. معیشت 
یک  با  نگاران  روزنامه  و  خبرنگاران  اما! 
پیمان قلبی و معنوی باز به ایفای نقش حرفه ای 
فداکارانه  و  پردازند  می  شرایط   هر  در  خود 
صدای اجتماع را به گوش می رسانند تا شاید 
دردی و یا گره کوری را گشوده و آگاه بخش 
برخی  هستند  میان  این  در  و  باشند.  موثر  و 
انعکاس  یعنی   رسانه،  واقعیت  افراد که  معدود 
نادیده گرفته، آن  را  حقایق و مشکالت جامعه 

را کوچک می شمارند!
وظیفه  مسئوالن  معدود  برخی  گاهی  یا  و 
فالن  معارفه  و  تودیع  حد   در  را  خبرنگار 
و  پروژه  فالن  افتتاح  مسئول،  فالن  و  مدیر 
طرح  فالن  زنی  کلنگ  یا  آن  از  برداری  بهره 
این  از  و  خوری  پلو  خاص  مراسم  همایش،  و 
بقیه  و  بینند  می  هیچ  دیگر،  و  موارد....  دست 
 ( چه  شما  به  اصال  شود!  گفته  نیست  الزم 
رسیدگی  دیگر  موارد  به  نیست  الزم  خبرنگار 
معدود  این  برای  هم  نرمال  روال  کند(؟! 
دنبال  به  خبرنگارها  است؛  گونه  این  مسئوالن 
رسالت خود و آگاهی بخشی برای بیان مشکل 
دنبال مسئولین می دوند و تماس می گیرند و  
مسئول  دامان  به  دست  و   شوند  می   Reject

دفترها می شوند و پیچانده می شوند که جناب 
این  از  خالصه  و  درگیرند  و  اند  جلسه  مدیر 

دست مسائل که دیگر عادی شده!
است،  آرام  چیز  همه  که  هایی  وقت  اما؛ 
خط  و  قیمت  گران  گوشی  با  مدیر  شخص 
دائمی اش، با گوشی های زغال سنگی و خط های 
می  تماس  برگشته  بخت  خبرنگاران  اعتباری 
بهمان  و  فالن  ما  ای  نشسته  چه  که  گیرد؛ 
بیایید  و  افتخار مصاحبه می دهیم  و  ایم  کرده 
برای گرفتن عکس های تمام رخ رنگی از ما!

کار  جای  یک  آینده  در  است  کافی  حاال 
ای  پروژه  یا  و  بلنگد  مسئوالن  معدود  همین 
خادم  که  برود  یادش  مسئول  بیفتد،  تعویق  به 
مشکلی  یا  و  بحرانی  خالصه  و  است  ملت 
به  را  او  خبرنگار  رسالت  آید،  پیش  چیزی 
وا  توضیح  درخواست  و  اوضاع  سازی  شفاف 
دارد، که گوشی های گران قیمت و خط دائمی 

مدیران  Offline می شود.
 منشی های آنها هم هی وعده وعید می دهند 
و اگر بر حسب گردش ایام و بازی روزگار در 
کنید  برخورد  مربوطه  مدیر  با  آبادی  ناکجا 
به  که  شوید  می  متهم  بخواهید،  توضیح  و 
نه  ای  آینده  در  و  فالن جریان متصل هستید 
شکلی  به  حسابی  را  حالت  مدیر؛  دور  چندان 
جزئی  شکایت  یک  و  گرفت  خواهند  زیبایی 
درس  تا  داد،  خواهد  تحویل   محترمانه  هم 

دیگران! برای  باشی  عبرتی 
حرف  و  خبرنگار  روز  و  خبرنگار  حقوق  پس 
خبرنگار و مظلومیت رسالت او، همه و همه در 
این میان یعنی کشک در آش پر از روغن داغ 

این عده ی معدود مسئوالن!
شرافتمندانه  شغل  اوصاف  این  تمام  با  ولی 
دوش  بر  که  بزرگی  رسالت  و  خبرنگاری 
بر  شود  می  عالی  همت  یک  هست،  خبرنگار 
را  خود  راه  تا  نگار  روزنامه  و  خبرنگار  دوش 
بحق  و  صحیحی  و  درست  رسانی  اطالع  از 
خارج  خبری  بی  از  را  جامعه  و  نساخته  جدا 
ساخته و با آگاهی دادن به مردم باعث تسریع 
دانش  و  آزادی  به سوی  انسانی  قافله  حرکت 
پیشرفت سعادت شهر خود  نتیجه  و علم و در 
از خاک کشور عزیز شود. و نهایت گوشه ای 
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سمیرا قاسمی- مدیر کل آموزش و پرورش استان با 
بیان اینکه در سال 90 نهضت سواد آموزی در آموزش و 
پرورش ادغام شد، اظهار کرد: به همین دلیل دیگر نهضت 
سوادآموزی نداریم بلکه به آن معاونت سوادآموزی گفته 
افزود:  آوا  با  گو  و  گفت  در  المعی«  »عباس  شود.  می 
نهضت  سازمان  یک  وزارت  در  نیز  کشوری  سطح  در 
را  آن  ریاست  وزیر  معاون  که  شده  تشکیل  سوادآموزی 
برعهده دارد. وی خاطر نشان کرد: رده سنی که به آنان 
آموزش داده می شود از 10 تا 49 سال می باشد و بیشتر 
این افراد مخاطبان اصلی ما هستند که بعد از آموزش ها و 

قبولی در آزمون مدرک به آنان اعطاء می شود.
به گفتۀ وی سنین باالتر از این هم می توانند ثبت نام 
و در کالس ها شرکت کنند و از امکانات بهره برند ولی 

مدرکی به آنان داده نمی شود.

نبود تعهد استخدامی
 برای آموزش دهندگان

مدیر کل آموزش و پرورش با بیان اینکه تعهد استخدام 
نداریم،  را  سوادآموزی  نهضت  دهندگان  آموزش  برای 
عنوان کرد: این افراد داوطلبانه این کار را انجام می دهند 
و بعد از ثبت نام، نام و نشانی افراد سواد آموز آن منطقه 
به آنان داده می شود. »المعی« با اشاره به انعقاد تفاهم 
نامه بین معاونت سواد آموزی با جهاد دانشگاهی، از طرح 

توانمندسازی آموزش دهنده گان سوادآموزی خبر داد.
نام  ثبت  که  هرکسی   95 سال  تا  کرد:  تصریح  وی 
می کرد برای آموزش به سایر افراد انتخاب می شد ولی 

افرادی که مدرک  فقط  این طرح  در  و  امسال  ابتدی  از 
آموزش سواد آموزی را از جهاد دانشگاهی دریافت کرده 

باشند می توانند این کار را انجام دهند.
به گفتۀ وی با این روش صالحیت حرفه ای و آموزشی 
آنان تأیید می شود و کیفیت تدریس هم باالتر می رود و 
اکنون این افراد در حال آموزش دیدن هستند که آزمون 
هم در شهریور برگزار می شود. مدیر کل آموزش و پرورش 
افزود: برای این آموزش هایی که دریافت می کنند؛ همان 
ابتدا باید مبلغ اندکی برای ثبت نام پرداخت کنند ولی 

اگر کسی قبول نشود امکان آزمون دوباره هم دارد.

فقط تا کالس ششم 
زیر نظر معاونت سواد آموزی

انجام  روش   4 به  آموزش  اینکه  بیان  با  »المعی« 
می شود که شامل فرد به فرد، گروهی، کالسی و خودآموز 
است، تشریح کرد: آموزش دهندگان می توانند تنها به یک 
تا 7 نفر  تعلیم دهند و اگر باالتر از 7 نفر دانش آموز داشته 

باشند تبدیل به کالس می شود.
وی اضافه کرد: در شیوۀ خودخوان نیز کتاب و فیلم های 
آموزشی به آنان داده می شود و حتی کالس های رفع 

اشکال هم دارند ولی در منزل و خودشان توسط یکی از 
اعضای خانواده مورد تعلیم قرار می گیرند اما آزمون آنان 
را خود اداره برگزار می کند. به گفتۀ وی، سوادآموزی به 
3 دوره مختلف تقسیم می شود که دوره اول شامل دوره 
ابتدا  افراد بی سواد یا کم سواد که  سواد آموزی است و 
قبولی،  و  آزمون  از  بعد  و  این دوره شرکت می کنند  در 
کل  مدیر  کنند.  می  دریافت  تومانی  هزار   134 پاداش 
آموزش و پرورش ادامه داد: و بعد از آن اگر مایل به ادامه 
باشند در دوره تحکیم ثبت نام می شوند که عمده کار در 
منزل و خودخوانی و تحکیم مطالب قبل است و در پایان 

افراد  این دوره  در  نام می کنند که  ثبت  انتقال  در دوره 
مدرک 6 ابتدایی خود را می گیرند و برای رفتن به دوره 
متوسطه آماده می شود. »المعی« خاطر نشان کرد: برای 
در  باید  و  نیستند  ما  نظر  زیر  دیگر  متوسطه  تحصیالت 
مدارس شبانه، کالس های بزرگساالن و ... شرکت کنند.

120 کودک کار مشغول به تحصیل 
در کالس های سوادآموزی می باشند

ویژۀ  های  طرح  سوادآموزی  معاونت  کرد:  بیان  وی 

آموزش  به  توان  می  آنان  جملۀ  از  که  دارد  دیگری هم 
سربازان بی سواد نیروهای مسلح و کودکان کار و بازمانده 
از تحصیل اشاره کرد. به گفتۀ وی کودکان کاری که از 10 
تا 19 سال سن دارند و بی سواد یا کم سواد هستند تا قبل 

از ششم ابتدایی در این طرح قرار می گیرند.
سال 95  در  کرد:  عنوان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 

حدود 120 کودک کار ثبت نام و آموزش دیده اند.
تشکیل  برای  فردی  اگر  »المعی«  گفتۀ  به 
کالس های آموزشی نیاز داشته باشد که جایی را اجاره 

کند، هزینه آن را سوادآموزی پرداخت می کند.

رتبه هفتم کشوری استان در سواد آموزی

از  بعد  کشور  رسمی  آمار  هنوز  که  کرد  بیان  وی 
سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در مورد اینکه چند نفر 
بی سواد داریم نیامده و آمارهایی که االن در دست ما می 
باشد تا سال 95 است. به گفتۀ وی خراسان جنوبی رتبۀ 
خوبی در بین سایر استان ها دارد و از میانگین کشوری هم 

سطح سوادآموزی آن باالتر می باشد.
این مطلب اظهار  بیان  با  مدیر کل آموزش و پرورش 
کرد: در سال 95 حدود 4 هزار نفر برای آموزش ثبت نام 
کرده بودند که از این تعداد حدود 2 هزار نفر آنان بی سواد 
مطلق بودند که  هزار نفرشان در دوره تحکیم ثبت نام 

کردند و هزار نفر هم در دوره انتقال ثبت نام شده بودند.
در  ما  استان  خوشبختانه  کرد:  تصریح  »المعی« 
سوادآموزی صعود خیلی خوبی داشته است و با توجه به 
بررسی تمام شاخص ها، سال گذشته رتبۀ 7 کشوری را به 
دست آورده است. وی خاطر نشان کرد: در سال 93 ما رتبۀ 
28 را از نظر سواد آموزی داشتیم و حتی در سال 94 نیز 
در رتبۀ 22 بودیم ولی با توجه به تمام کارهایی که از قبیل 
جذب، تشکیل کالس ها، آزمون، تبلیغات و ... داشتیم سال 

95 صعود چشم گیری را شاهد بودیم.

شناسایی 1800 روستایی بی سواد 
یا کم سواد

آموزش  در  افزود:  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
کرده  مراجعه  آنان  منازل  به  ما  روستاییان هم همکاران 

و آنان را دعوت به تحصیل کرده اند و حتی مشوق هایی 
هم برای آنان در نظر گرفته شده است. »المعی« اضافه 
کرد: کسانی که از روستاییان ثبت نام کنند تمام جزوه های 
آموزشی در اختیار آن ها قرار می گیرد و اگر بعد از آزمون 
قبول شوند مبلغ یک میلیون تومان به آنان هدیه داده خواهد 
شد. به گفتۀ وی این طرح در 7 استان به عنوان پایه در 
حال انجام است که خراسان جنوبی جزو پیشگامان عملیاتی 
کردن آن می باشد. وی ادامه داد: اکنون حدود هزار و 800 
نفر روستایی بی سواد شناسایی شده اند که از این تعداد 
حدود 450 نفر در طرح سوادآموزی ثبت نام کرده اند.

Ava.news18@gmail.com . عکس از : قاسمی

خواندنی ها

نابغه خبرنگاری که فرمانده جنگ شد!

شریان نیوز- مناسبت 17 مرداد ماه، شبکه های 
روز  فیلم های  و  عکس ها  از  مملو  را  اجتماعی 
این  فعاالن  کار  سختی  از  است،  کرده  خبرنگار 
و  خبرنگاران  برای  که  خبری  حواشی  تا  حرفه 

مصاحبه شوندگان پیش آمده است.
تصویری از کارت خبرنگاری یک نابغه در میان 
تمامی عکس ها و فیلم ها خودنمایی می کند، کارت 
خبرنگاری غالمحسین افشردی معروف به حسن 
دوران  فرماندهان  جوانترین  از  که  فردی  باقری. 
دفاع مقدس بود و موفقیت هایش در عملیات هایی 
همچون فتح المبین، رمضان و بین المقدس وی 
تا  کرد  تبدیل  تحمیلی  جنگ  دوران  نابغه  به  را 
جایی عناوینی همچون نابغه، پدر جنگ در سپاه، 
باهوش  بسیار  و  استراتژیست، طراح، درشت مغز 

برای توصیفش به کار برده می شد.
باقری  شهید  پرتالش  زندگی  از  بخشی  در 
می خورد،  چشم  به  خبرنگاری  حرفه  در  فعالیت 
وی در سال 58 در سرویس فرهنگی و سیاسی 
روزنامه جمهوری اسالمی مشغول به فعالیت شد و 
در این مدت با واحد اطالعات سپاه که وظیفه اش 
جمع آوری اخبار و اطالعات گروه های سیاسی بود 
همکاری داشت و از آن پس به جای غالمحسین 
افشردی به حسن باقری معروف شد. شهید باقری 
در هنگام شهادت ِسمت قائم مقامی فرمانده نیروی 
زمینی سپاه را برعهده داشت. در باال تصویری از 

کارت خبرنگاری شهید حسن باقری را می بینید.

ترفند

چگونه گوشی در آب افتاده را 

از خراب شدن نجات دهیم؟

مشرق- تا حاال برای شما پیش آمده است که 
گوشی موبایلتان در آب بیفتد و خیس شود؟ می دانید 
در شرایطی که به گوشی آب بخورد باید چه کار 
کرد؟ افتادن گوشی موبایل در آب یکی از بدترین 
اتفاقاتی است که می تواند برای شما بیفتد؛ اما اگر به 
موقع واکنش نشان دهید ممکن است بتواند از خراب 
شدن گوشی جلوگیری کنید. در ادامه این مطلب به 
شما خواهیم گفت اگر گوشی  شما در توالت یا استخر 
بیفتد یا روی آن آب بریزد چگونه می توانید نجاتش 
دهید، یا حداقل تالش کنید، تا کمتر صدمه ببیند. 
باید  شده  خیس  گوشی  یک  با  که  کاری  اولین 
انجام دهید این است که به سرعت آن را از آب 
خارج کنید چون هرچه گوشی بیشتر در آب بماند 
بیشتر به آن صدمه وارد می شود. در قدم بعد نیاز 

است از انجام دادن این کارها پرهیز کنید:
* اگر گوشی خاموش شده است، روشنش نکنید.

* هیچ دکمه یا کلیدی را فشار ندهید تا آب از 
درزها بیشتر وارد نشود.

* گوشی را فوت نکنید چون آب را بیشتر به داخل 
گوشی می برد.

* گوشی را با سشوار یا سایر وسایل گرم کننده 
خشک نکنید.

برای نجات گوشی خیس شده خود این 10 کار 
را انجام دهید:

1. اگر گوشی روشن است آن را خاموشی کنید و 
برعکس بگیریدش تا آب از آن خارج شود.

و  بیاورید  در  محافظش  کیس  از  را  گوشی   .2
سیمکارت و مموری کارت را خارج کنید.

3. اگر باتری گوشی شما قابل تعویض است قاب 
پشت دستگاه را باز کنید و باتری را در بیاورید.

4. با کهنه پارچه ای، حوله یا دستمال آب روی 
دستگاه را بگیرید و به آرامی گوشی را خشک کنید.

با  است  کرده  نفوذ  زیاد  گوشی  در  آب  اگر   .5
احتیاط از جاروبرقی استفاده کنید.

6. گوشی را درون کیسه  پالستیکی زیپ کیپ که 
پر از برنج خام است بگذارید و در آن را ببندید.

تا دو روز درون کیسه  بگذارید گوشی یک   .7
برنج باقی بماند تا آب آن جذب برنج شود. در طول 

این مدت گوشی را روشن نکنید.
کنید؛  خارج  برنج  کیسه  از  را  گوشی  8. سپس 

باتری را درون آن قرار دهید و روشنش کنید.
9. اگر گوشی روشن نشد آن را شارژ کنید. اگر 
گوشی شارژ نشد باتری را تعویض کنید یا را به 

یک تعمیرکار نشان دهید.
بخش های  شد  روشن  شما  گوشی  اگر   .10
احتمالی  خرابی   از  تا  کنید  چک  را  آن  مخلتف 
بخش های مثل نمایشگر، اسپیکر و... با خبر شوید.

کاریکاتور قلعه شهرستان نهبندان -  قدرت شهابیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس  تقویت چشم باورزش دادن آنها: ) به ویژه هنگام کار با کامپیوتر(

داده نما: آوای خراسان جنوبی
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 عادات  که از بدترین ها برای 
سالمت روانی شما هستند

وقتی  می گوید  تحقیقات  می روید:  راه  خمیده  وقتی 
با شانه های آویزان و پشت خمیده راه می روید بیشتر 
سراغ افکار منفی خواهید رفت و بیشتر در شرایط روحی 

ناخوشایند قرار می گیرید.
سالطین  دارید:  ذهنی  تصویر  چیز  همه  از  وقتی 
می بینند  را  چیزی  تصویر  وقتی  که  بدانند  اینستاگرام 
یادآوری آن صحنه برایشان دشوار از زمانی است که با 
چشمان خودشان آن را می بینند و تجربه می کنند. صرف 
ثبت عکس ها در ذهن به مرور سالمت - روان شما را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
قلدری: شاید به ظاهر زورتان به همه برسد اما احساسات 
شما در معرض تخریب است. چه چیزی بدتر از مرگ 

احساسات برای سالمت روان وجود دارد؟
ورزش نکردن: اگر سه بار در هفته ورزش کنید خطر ابتال 

به افسردگی در شما تا 19 درصد کمتر می شود.
به تعویق انداختن کارها: ترس یا بی حوصلگی نباید مانع 
به تعویق انداختن کارهایتان شود، کاری که انجام شده 
استرسی خواهد داشت که همراه شما می ماند. کار را 

انجام بدهید حتی اگر نتیجه اش ناخوشایند باشد.
رنج  استرسی  و  خشم  از  هم  گاهی  مخرب:  روابط 
می برید که دلیل آن را نمی دانید. به روابط خود نگاه 

کنید. آیا دائم در تنش هستید؟
ماهیچه های  گرفته اید:  جدی  زیادی  را  زندگی 
منقبض شده صورت تان را رها کنید،  راه های زیادی 
چقدر  می دانید  حتما  دارد.  وجود  خندیدن  برای 
سالمت  برای  خنده  می گوید  شده  ثابت  تحقیق 

جسم و روان مفید است.

درویش و کریم خان

درویشی تهی   دست از کنار باغ کریم خان زند عبور 
می کرد . چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره ای 

به او کرد . 
کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند.
کریم خان گفت : این اشاره  های تو برای چه بود؟ 
درویش گفت: نام من کریم است و نام تو هم کریم 
و خدا هم کریم. آن کریم به تو چقدر داده است و 

به من چی داده ؟
چه  گفت  بود؛  قلیان  کشیدن  حال  در  خان  کریم 
بس  مرا  قلیان،  همین  گفت:  درویش  می خواهی؟ 
و  برد  بازار  به  را  قلیان  درویش  بعد  روز  چند  است! 
قلیان بفروخت . خریدار قلیان کسی نبود جز کسی 
برای  تحفه  و  رفته  خان  کریم  نزد  خواست  می   که 
خان ببرد! پس جیب درویش پر از سکه کرد و قلیان 

نزد کریم خان برد!
روزگاری سپری شد. درویش جهت تشکر نزد خان 
رفت . ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره ای 
به کریم خان زند کرد و گفت : نه من کریمم نه تو 
؛ کریم فقط خداست ، که جیب مرا پر از پول کرد و 

قلیان تو هم سر جایش هست.

بیایید رویای فردایی را داشته باشیم که می توانیم 
واقعا از درون عشق بورزیم، و عشق را به عنوان 
برترین حقیقت در قلب تمام مخلوقات بشناسیم.

هر چقدر هم دنبال کردن آن دشوار باشد، همیشه 
باید رویایی که در روز اول دیدید را داشته باشید. 
این شما را با انگیزه نگه می دارد و نجاتتان می دهد.

نی قصه آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

بین شادمانی و خردمندی تفاوت وجود دارد: کسی 
که خود را خوشحال ترین آدم می داند

 واقعا همینطور هست؛ ولی کسی که خود را عاقل 
ترین آدم می داند معموال بزرگترین احمق است.

اعتراف به اشتباهات همچون جارویی است 
که کثیفی ها را جارو کرده و نمایی درخشان تر 
و شفاف تر باقی می گذارد. من با اعتراف کردن 

احساس قوی تری پیدا می کنم.

خیلی از ما بدون آنکه بدانیم، شغل مان را با خود به خانه 
می آوریم. کار، استرس برانگیز است، اما وقتی که قرار است 
استراحت کنیم، از لحظه ای که پا را از محل کارمان به 
آن  به  دوباره  که  بعد  روز  صبح  تا  می گذاریم  بیرون 
برمی گردیم، معموال اجازه می دهیم استرس کاری همراه 
که  دارد  وجود  زیادی  خانه شود.  دالیل  وارد محیط  ما 
چنین می کنیم، اما برای اینکه چرا باید آن را متوقف کنیم، 
دالیل بسیار مهم تری وجود دارد. برای تان می گوییم چطور 
می توانید آگاهانه استرس کاری تان را در محل کار خود جا 
گذاشته و بدون آن پا به محیط آرامشبخش خانه بگذارید تا 
هم از میزان استرس  شما و سایر اعضای خانواده کم شود و 

هم شادتر و راضی تر باشید.
در مسیر برگشت به آن فکر می کنیم

مسیر محل کار به منزل می تواند زمانی برای لذت بردن از 
شروع تایم استراحت باشد یا زمانی برای فکر کردن در مورد 
استرس های روزی که پشت سر گذاشته ایم؛ مرور ذهنی 
اشکاالت و مسائل ریز و درشت و اندیشیدن به هر چیزی 
که در چالش های کاری روی دوش ما سنگینی می کنند، این 
انتخاب خود ِ ماست. واقعیت این است که در بیشتر موارد 
افراد، دومی را انتخاب می کنند در حالیکه اولی، یعنی لذت 
بردن از تمام شدن تایم کاری، بسیار بسیار مفیدتر است.

مشکل اینجاست که اگر اجازه دهیم استرس همراه ما باشد، 
می تواند بیشتر و بزرگ تر هم بشود. اگر این جمالت برای تان 

آشناست پس وقت آن است که از مسیر برگشتن به خانه تان 
جهت رها شدن از استرس استفاده کنید.

در مورد مشکالت کاری مان
 با همسرمان حرف می زنیم 

شکایت از کار و مسائل مربوط به آن پیش همسرمان، یکی 
از مشغولیات افرادی است که شغل های پراسترس دارند. 
شاید در لحظه ی اول خوب به نظر برسد اما به مرور زمان 
اثرات مخربی خواهد گذاشت. هر چند سرکوب احساسات 
هم راه درستی نیست اما اگر زمانی را که می توانیم در کنار 
تمام  به  پرداختن  با  کنیم،  به خوشی سپری  عزیزان مان 

استرس ها و دغدغه های کاری، از دست خواهد رفت.
ناله  و  آه  و  به شکایت  را  کمتری  زمان  چه  هر  طبیعتا 
کردن اختصاص دهیم، زمان بیشتری برای پرداختن به 
چیزهایی خواهیم داشت که ما را شاد و راضی می کنند. 
خودتان بررسی کنید و ببینید در هفته چقدر برای شکایت 
و انتقال استرس خود وقت می گذارید و چقدر برای سایر 

کارها وقت باقی می ماند.
در مورد همکارانی که با آنها مشکل

 داریم زیاد فکر می کنیم 
که  افرادی  با  مواجهه  در  که  است  طبیعی  خیلی  این 
ناراحت مان می کنند به دنبال حمایت عاطفی از عزیزان 
خود باشیم. اما تمرکز و توجه بیش از حد به استرس هایی 
حد  از  بیش  یعنی  می کنند  ایجاد  همکاران مان  که 

محروم  نتیجه  در  و  آدم ها  همین  برای  گذاشتن  وقت 
کردن خودمان و اعضای خانواده مان از اوقات خوش و 
آرامشبخش ِ در کنارهم بودن. اگر شما هم جزو افرادی 
هستید که زیاد به مسائل بین خود و همکارتان می پردازید 
و می بینید استرسی که او برای تان ایجاد کرده، به محیط 
خانه تان هم رخنه کرده پس بهتر است برای توقف این 

حالت، یک تصمیم کارآمد بگیرید.
به جای ریلکس کردن، مدام نگران کارمان هستیم 
اگر در محل کار، با استرس های شدیدی روبرو هستید یا 
شغلی دارید که دردسرساز و مسئله آفرین است، به سختی 
از  را  این بخش شلوغ  کار،  ترک محل  می توانید هنگام 
مغزتان دور کنید، ولی باید سعی کنید برای زمان تفکر خود، 
حد و مرزهایی قائل شوید؛ نگران نباشید، این مشکالت 
جایی نمی روند! همین جا در محل کارتان می مانند تا شما 

مجددا فردا سرکارتان برگردید و به آنها بپردازید!
خودمان را مغلوب فرض می کنیم 

اگر شما هم تمام این مسائل را دارید، اجازه ندهید این 
موضوع هم استرس های شما را مضاعف کند. این نسبتا 
طبیعی است که وقتی در محل کارتان نیستید هم استرس 
در  نکنید.  سرزنش  را  خودتان  پس  باشید،  داشته  را  آن 
عوض به این دقت کنید که چطور می توانید حد و حدود 
کار حضور  در محل  وقتی  و  تعیین کرده  را  استرس تان 

ندارید، از زندگی تان لذت ببرید.

قبل از ترک محل کار، کشتی استرس های تان
 را به لنگرگاه ببندید 

یکی از ابتدایی ترین و بهترین راههای جا گذاشتن استرس 
در محل کار، آماده شدن قبل از ترک آنجاست. برای خودتان 
یک لیست از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید تا وقتی 
برگشتید، بدانید چه باید بکنید و آشفته نشوید، این کار قبل 
از ترک محل کار، این اطمینان و خاطرجمعی را به شما 
می دهد که تا فردا، الزم نیست نگران چیزی باشید، چون 
وقتی وارد محل کارتان شوید دقیقا می دانید چه باید بکنید.

اگر این احتمال وجود دارد که در مورد مسائل حل نشده ی 
بکنید و استرس  به خانه هم فکر  از ورود  بعد  کاری تان 
بگیرید، می توانید پیش دستی کنید و لیستی از راه حل های 
ممکن را قرار است تا خانه با شما بیایند تهیه کرده و در دفتر 
کارتان بگذارید تا به خودتان یادآوری کنید که به اندازه ی 
کافی روی شان فکر کرده اید و حاال دیگر وقت رها کردن 
و استراحت کردن است. فردا که به محل کارتان برگردید، 

شرایط برای تان واضح تر و بهتر خواهد بود.
برای بعد از تایم کاری تان، برنامه داشته باشید 

مشخص  خواب  ساعت  اگر  که  بچه ها  مانند  درست 
هم  شما  می خوابند،  باکیفیت تر  و  بهتر  باشند،  داشته 
داشته  کارتان  پایان  از  بعد  برای  مشخصی  روتین  اگر 
باشید، خیلی بهتر می توانید بعد از یک روز سخت کاری، 

ذهن تان را استراحت دهید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می  آورد تا از 
فضل او برای خود بجویید چرا که او همواره به شما مهربان است. سوره االسرا/ آیه ۶۶

حدیث روز  

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم 
درجه خواهند بود. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

کار و استرس، شما را هم از زندگی انداخته؟

286
6415

3869
246

7235
893
6973

9521
528

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3853                         

453781269

768294153

912536478

871643592

246958731

395172684

187325946

639417825

524869317

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 
اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های روغنی  

پالستیک، اکرولیک مولتی 
کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
09150912۳۴0

خرید و فروش پیاز زعفران در بیرجند
09۳081۴9۴52-09105۴8۴۳1۷

فروش سوپر مارکت 
در مهرشهر

با بیش از 6 سال سابقه
091586599۷0

به تعدادی کارگر ساده آقا و خانم  جهت 
خط  تولید  در سه  شیفت  کاری نیازمندیم. 
شرایط سنی حداقل 20 تا ۳5 سال ، مدرک 

تحصیلی  دیپلم ،  فوق دیپلم ،  لیسانس
 آدرس: شهرک صنعتی ، همت ۳       

۳2255221

شرکت فراز لبن قهستان )آنیک(
به تعدادی ماشین یخچالی 

همراه راننده جهت توزیع لبنیات 
داخل شهر بیرجند نیازمند است. 
اولویت پذیرش راننده و وزیتور 

پخش می باشد.
 09151609089
 سید مجید شکسته

۳2255۷۳8- کارخانه 

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو 
با سابقه دیرینه به یک همکار آقا
 و شراکت در کار نیازمند است.

 0915825۴1۷2

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
091596۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 2۷- انتهای پارک
  0915۳1۷۳218 - 0915105۳۳5۳

056۳2۴۴8696

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     091516۳1۴98

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 

اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  

091516۳0۷۴1
رحیمی

آدرس: بین مدرس 55 و 5۷           
0915002۳00۴ - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

لوله کشی ساختمان  نصب و تعمیر ، سرویس کولر، پلمپ، آبگرمکن و انواع 
شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی    0915865116۷ - شهریاری

ضایعات کاغذ و کارتن شما را 
نقدا خریداریم.

شهرک صنعتی، همت ۳ 
کیلویی ۴50 تومان

انبار رجایی 1۷ داخل کوچه
 کیلویی ۴۳0 تومان

تلفن تماس: 09156۷02۷1۷  
۳2255221



احساس  کاهش  با  گردو  مدت  کوتاه  مصرف 
اینسوال  فعالیت  افزایش  و  اشتها  و  گرسنگی 
پزشکی  مرکز  محققان  است.  مرتبط  مغز  راست 
تصویربرداری  روش  از  استفاده  با  داکونس  بث 
»رزونانس مغناطیسی عملکردی« به بررسی این 
مسئله پرداختند که آیا مصرف کوتاه مدت گردو 

می تواند کنترل عصبی اشتها را کاهش دهد. به 
گفته محققان، یافته های تحقیق از نقش اینسوال 
در بهبود کنترل شناختی بر انتخاب غذا همراه با 
مکمل گردو در رژیم غذایی حمایت می کند. از 
این رو افزایش فعالیت اینسوال ممکن است نشان 
به  نسبت  ها  مهارکننده  کنترل  افزایش  دهنده 

نشانه های غذایی مطلوب باشد و در عوض منجر 
یا چربی  باال  با کالری  به مصرف کمتر غذاهای 
پارامترهای  بهبود  شاهد  ترتیب  بدین  شود.  باال 
متابولیکی خواهیم بود. به گفته محققان، مصرف 
اینسوال موجب  میزان  بر  تاثیر  با  تواند  گردو می 
تغییر مصرف غذا در شرکت کنندگان چاق شود. 

چاق ها گردو بخورند!
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 قهرمانی تیم پاورلیفتینگ قدرتی ایران در اوکراین

ایرنا- تیم پاورلیفتینگ اتحادیه ورزش های قدرتی ایران در رقابت های 
این رشته در اوکراین در بین 10 کشور شرکت کننده به مقام نخست 
دست یافت. تیم پاورلیفتینگ اتحادیه ورزش های قدرتی IGPU ایران 
با تیمی کامل و به سرپرستی »سید صامد قریشی« و مربیگری »سعید 
فاضلی« در این مسابقات حضور داشت. نمایندگان ایران در این مسابقات 
در رشته پاورلیفتینگ سعید فاضلی، مهدی خدایاری، محمدرضا احمدی، 
محمد حسین شاهانی، عظیم حاجی زاده، ابراهیم خطیبی و مرجان حیدر 
زاده بودند که به مقام قهرمانی دست پیدا کردند. در رشته پرس سینه سید 
صامد قریشی، محمد دریایی، مجید دهقانی، احمدرضا ظهراب، بهزاد محمد 
پورمطلق، علی بساتین، پوریا محمودی عنوان قهرمانی را کسب کردند.

 تیم تیراندازی بانوان ایران چهارم آسیا شد

بانوان ایرانی در مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی آسیا در 
رشته تراپ با در جایگاه چهارم آسیا ایستادند. به گزارش ایرنا، دومین روز 
از این رقابت ها به اهداف پروازی قهرمانی آسیا در رشته تراپ بانوان با 
حضور 30 ورزشکار از هشت تیم برگزار شد و در نهایت تیم کشورمان با 
ترکیب مرضیه پرورش نیا، فاطمه امیری بهزادی و غزاله جهاندار توانستند 
با مجموع 177 امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد. در این مسابقه حساس در 
بخش انفرادی که در سه راند برگزار شد، مرضیه پرورش نیا با 63 امتیاز 
عنوان هشتم، فاطمه امیری بهزادی با 57 امتیاز جایگاه نوزدهم و غزاله 
جهاندار با 57 امتیاز عنوان بیست و دوم را از آن خود کردند. تیم های 
چین، کره شمالی و قزاقستان در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

 صعود چهار پارا تکواندوکار ایران در رده بندی جهانی

ایرنا- چهار پارا تکواندوکار ایران پس از مدال طال در رقابت های اوپن 
آسیا در سال 2017 در کره جنوبی، در رده بندی جهانی صعود کردند. 
مهدی پور رهنما که در کره جنوبی موفق به کسب سومین مدال طالی 
پیاپی خود شد اختالف خود را با حریف روسی اش »ویتالی نازارنکو« به 
41/127 امتیاز رساند. صغر عزیزی اقدم در وزن به اضافه 75 کیلوگرم 
نیز با سه پله صعود در جایگاه دوم برترین تکواندوکاران معلول جهان قرار 
گرفت. قهرمانی احمد نریمانی در اوپن آسیا در دسته به اضافه 75 کیلوگرم 
نیز باعث شد وی به رده سوم رده بندی جهانی صعود کند. همچنین 
باعث  کیلوگرم  اضافه 61  به  دسته  در  پور  قهرمانی سعید صادقیان 
شد اختالف وی در صدر رده بندی با نفر دوم به 4/45 امتیاز برسد. 

واترپلوی جوانان جهان؛ پیروزی ایران مقابل پورتوریکو

ایران، روز دوشنبه سومین دیدار خود در  ایرنا - تیم واترپلوی جوانان 
رقابت های جهانی را با پیروزی 8 بر 7 مقابل پورتوریکو به اتمام رساند. 
تیم جوانان ایران که در دو بازی گذشته خود برابر روسیه و یونان شکست 
خورده بود در آخرین رقابت مرحله گروهی خود به مصاف آمریکا می رود.

چگونه خواص مفید شیر را
 ۱۰برابر کنیم؟! 

طب امروزی تاکید به خوردن فراوان شیر دارد 
و  استخوان  پوکی  با  پیر  افراد  در  مخصوصاً 
آرتروز، از طرفی افراد مسن که عمدتاً از سردی 
این  برای  رنج می برند.  اعضا  سایر  و  مفاصل 
افراد بهترین روش مصرف شیر در منابع طب 

سنتی این است که شیر را با دارچین میل کنند 
تا هم سردی شیر را بگیرد و هم به این دلیل 
که دارچین مبدرق شیر است و شیر را تا مفاصل 
می برد. این خاصیت ذاتی دارچین است که اگر 
همراه شیر خورده شود، خواص درمانی شیر را به 
مفاصل می رساند لذا توصیه می شود شیر را همراه 
دارچین میل کنید. برای این کار هنگام گرم کردن 

شیر می توانید پودر دارچین را به آن اضافه کنید.

این روغن 
جایگزین تمام روغن هاست!

روغن کنجد بسیار خوش عطر و بو بوده که 
به راحتی می توان آن را جایگزین روغن های 
خوراکی دیگر کرد. مهدی شادنوش متخصص 
ترکیب  گفت:  درمانی  رژیم  و  بالینی  تغذیه 
اسید های چرب روغن کنجد به گونه ای است 

برای هر سه مصرف سرخ کردن، پخت  که 
واقع  در  است،  استفاده  قابل  ساالد  و  پز  و 
کنجد حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی است 
از بین رفتن سرطان های خفته در  که باعث 
بدن شده و موجب جلوگیری از سرطان های 
می شود.  سینه  و  پروستات  گوارش،  دستگاه 
همچنین این روغن به دلیل دارا بودن ویتامین 

E. موجب شفافیت و لطافت پوست می شود.

واژگونی پژو پارس دو کشته و پنج مجروح بر جای گذاشت

عصر روز دوشنبه بر اثر واژگونی سواری پژو پارس در محور دیهوک به زنوغان دو نفر جان 
خود را از دست دادند و پنج نفر مجروح شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار داشت :ساعت 15 و 3 دقیقه عصر روز 
دوشنبه با اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر واژگونی فوتی در 10 کیلوکتری دیهوک به 
سمت زنوغان بالفاصله نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند. وی 
گفت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پژو پارس سفید رنگ 
با شش سرنشین که در مسیر مشهد به کرمان در حرکت بوده واژگون شده است که دو سرنشین 
25 و 30 ساله خودرو در دم جان باخته اند و راننده و چهار سرنشین دیگر خودرو مصدوم شده 
اند. سرهنگ رضایی افزود: دو تن از مصدومان حادثه با اوژانس هوایی به مرکز استان منتقل 
شدند و مابقی مجروحان به بیمارستان فردوس منتقل شدند. وی علت واژگونی را عدم توجه به 
جلو از جانب راننده خودرو اعالم کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وضعیت نگران کننده ای در زمینه آدم ربایی کودکان وجود ندارد

تابناک- طی 48 ساعت گذشته مطالبی در شبکه های اجتماعی مبنی بر تجاوز به یک 
دختربچه 3 ساله در مشهد مطرح شده بود که فرمانده انتظامی مشهد ضمن تکذیب 
این خبر، جزییات این پرونده را مطرح کرد. محمد بوستانی گفت: این پرونده حدود 
یک ماه پیش مطرح شده است، خانواده مبینا او را در پارک پردیس گم کرده و پس از 
حدود سه ساعت پیدا می کنند. آنان پس از پیدا شدن مبینا به دلیل مشاهده خون روی 
لباس های او به دادسرا و پلیس آگاهی مراجعه داشته اند که طبق بررسی های پزشک 
قانونی هیچ تجاوزی صورت نگرفته و طبق گفته مبینا علت خونی که روی پای 
او بوده افتادن از تاب است. بوستانی افزود: اگرچه در این اواخر پرونده هایی نظیر 
ملیکا، بنیتا و آتنا در جامعه مطرح شده است، اما وضعیت نگران کننده ای وجود 
انجام  به شکل سازمان یافته  آدم ربایی کودکان  بگوییم  مثال  به طور  ندارد که 

می شود، بسیاری از این اتفاقات به دلیل بی توجهی خانواده ها رخ داده است.

بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با اتوبوس، 27 نفر مصدوم شدند

ایسنا- معاون امداد هالل   احمر استان خراسان  جنوبی گفت: دوشنبه شب بر اثر 
برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه اتوبوس در محور دیهوک - فردوس 
27 نفر مصدوم شدند. احمد بخشی در تشریح این خبر گفت: ساعت 2و 7 دقیقه 
بامداد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه اتوبوس در محور دیهوک به فردوس 
برخورد کرد. وی در ادامه با بیان اینکه بر اثر این برخورد  27 نفر مصدوم شدند، 
و  آمبوالنس  احمر و دو دستگاه خودرو  از هالل  تیم  این حادثه دو  افزود: در 
یک دستگاه نجات به محل حادثه اعزام شدند. معاون امداد هالل احمر استان 
خراسان جنوبی با اشاره به اعزام 9 نفر نجاتگر هالل احمر به محل حادثه، ادامه 
داد: از مجموع مصدومین دو نفر به بیمارستان منتقل شدند. بخشی اظهارکرد: 
در این حادثه هالل احمر عملیات رها سازی را انجام داد و همچنین با پلیس در 
تامین ایمنی صحنه و با اورژانس در درمان سرپایی مصدومان همکاری داشته است.

 بهترین میوه برای سالمت قلب شما! 

بخورید؛  زغال  اخته  خود  قلب  سالمت  برای 
خوردن این میوه در تابستان برای افراد دموی 
و صفراوی و نیز برای کاهش فشار خون، قند 
و چربی باال مفید است.  میوه زغال اخته برای 
درمان بیماریهای قلب، سرطان، دیابت، تصلب 
شرایین، آب مروارید، آرتروز  و آرتریت بسیار 

مفید است؛ فروکتوز و گلوگز زغال اخته اندک 
است و به همین دلیل مصرف آن برای افراد 
نیست. خوردن  دیابتی، مضر  بیماران  و  چاق 
میوه خام آن و نیز دمجوش ذغال اخته برای 
یا  دمجوش  همین  نیز  و  خون  فشار  کاهش 
دمجوش برگ زغال اخته، برای بیماران دیابتی 
برای  زغال اخته  آب  از  ابن سینا  است.  مفید 
شست وشوی زخم عفونی استفاده کرده است؛

اگر به ریزش موی شدید مبتال هستید؛ 
بخوانید!

ریزش بیش از اندازه مو مشکلی شایع است که 
می تواند هم مردان و هم زنان را در هر سنی 
تحت تاثیر قرار دهد. ریزش 90 تا 100 تار مو در 
روز شرایطی طبیعی است. با این وجود، ریزش 
اندازه ای زیاد است که  به  افراد  مو در برخی 

به کم پشتی مو منجر شده و خالی شدن قابل 
مشاهده می شود. ماده تشکیل دهنده اصلی مو 
پروتئین است. بر همین اساس، کمبود پروتئین 
در بدن می تواند تا حدودی مسئول ضعف و 
ریزش مو باشد. هنگامی که با کمبود پروتئین 
مواجه هستید، بدن تالش می کند ذخایر اندک 
باقی مانده از این ماده را حفظ کند، که این شرایط 
به توقف رشد و ضعف در مو منجر می شود.

وقتی صدای بدن از مصرف زیاد نمک 
درمی آید، این گونه فریاد می زند!

بدن انسان تا حدی به نمک نیاز دارد تا بتواند 
سطح مایعات موجود در بدن را تنظیم کرده و 
به تعادل برساند. اما مصرف زیاد نمک عالوه 
برای  افزایش فشار خون مشکالتی جدی  بر 
سالمتی در بر دارد. در صورتی که مصرف نمک 

شما باال باشد این چند عالمت در بدن شما 
ظهور خواهد کرد: 1. سنگ کلیه 2. تورم پاها 
3. فشار خون باال 4. نمی توانید تمرکز کنید! 
5. سر درد های مکرر 6. دائما تشنه هستید 7. 
عادت نادرست: هر چه شما به مصرف نمک 
به یک  را  این عادت  بیشتر عادت کنید مغز 
وعده  هر  در  شما  و  کند  می  تبدیل  چرخه 

غذایی نمک بیشتری مصرف خواهید کرد.
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۲۷۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در خراسان جنوبی توزیع شد

مهر- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی گفت: طی چهار ماهه نخست سال جاری ۲۷۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان توزیع 
شد.اصغری بیان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری ۱۱ میلیون و ۴۷۸ هزار کیلوگرم گاز CNG در استان عرضه شده است.وی از رشد ۱۲ درصدی مصرف 

CNG نسبت به مدت مشابه سال جاری خبرداد و افزود: طی مدت مشابه سال گذشته میزان ده میلیون و ۲۱۶ هزار لیتر CNG در سطح استان عرضه شود.

اهتمام جدی استاندار 
برای رفع نقیصه های روابط عمومی

 
بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  برزجی- 
الملل استانداری از اهتمام جدی شخص استاندار 
برای رفع نقص های ارتباطی بین روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی و رسانه ها خبر داد و گفت: 
با تحلیل هایی که از عملکرد دستگاه های اجرایی 
در حوزه روابط عمومی صورت می پذیرد مشکالت 
موجود احصا و رفع خواهد شد. بهاری در گفتگو 
کرد:  اظهار  خبرنگار  روز  آستانه  در  خبرنگارآوا  با 
رسانه ها با طرح مشکالت مردم و اطالع رسانی 
از اقدامات دولت وظیفه سنگینی به دوش دارند و 
به عنوان رکن چهارم جامعه باید انحرافات کاری 
مسئوالن را به اطالع مردم برسانند. وی در پاسخ 
به این سوال که برای ارتقای آگاهی روابط عمومی 
در خصوص حساسیت پاسخگویی به خبرنگاران 
چه اقداماتی در دست اجرا است گفت: باید برای 
این منظور تخصص و آموزش روابط عمومی ها 
ارتقا پیدا کند که به همین منظور جلسات آموزشی 
در روزهای آینده برگزار خواهد شد. وی با گالیه از 
نگاه برخی مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی 
نیز گفت: استاندار اهتمام جدی به رفع این نقیصه 
ها دارد و به زودی تحلیل عملکرد دستگاه های 
اجرایی آغاز می شود. بهاری همچنین از اختصاص 
اداری استان به تشریح جایگاه  زمانی در شورای 
ارزیابی  کمیته  گفت:  و  داد  خبر  عمومی  روابط 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی نیز تعامل 
با رسانه ها را در صدر شاخص های ارزیابی قرار 
داده است. وی تورهای رسانه ای و حضور مدیران 
دیگر  از  را  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات  دفاتر  در 
برنامه های قابل تعمیم به روابط عمومی و مدیران 

دستگاه های اجرایی عنوان کرد .

رسالت خبرنگار، رسالت انبیاست

قاسمی- صبح دیروز مدیر نمایندگي ستاد دیه استان 
مهمان  خبرنگار  روز  مناسبت  به  وی  همراهان  و 
در  »خوئی«  بودند.  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 

این دیدار با بیان این که رسالت خبرنگار، رسالت 
انبیا است عنوان کرد: شما خبرنگاران در خط مقدم 
قرار دارید و بعد از خداوند از شما یاری می طلبیم. 
وی با این درخواست که در بخش فرهنگ سازی 
بیشتر کار شود، ادامه داد: معامالت، رانندگی، اجرای 
قوانین و ازدواج از جمله مواردی است که نیاز به آگاه 
سازی و ارائه اطالعات دارد. مدیر نمایندگي ستاد 
دیه بر افزایش همکاری بین این سازمان و روزنامه 
آوای خراسان جنوبی تأکید کرد و افزود: می توانیم 
موضوعات پرونده ها را به شما برسانیم تا شما آن را 
به مردم اطالع دهید. »خوئی« با اعتقاد بر این که 
آسب های جامعه، مشکالت را بیشتر می کند، بیان 
کرد: باید ورودی به زندان را کاهش دهیم، چون 
هرچه آزاد کنیم ولی ورودی زیاد باشد، مشکلی از 

جامعه حل نمی شود

آوای خراسان جنوبی
 یکی از ذخایر مطبوعاتی استان

حسینی- روز گذشته رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
با هیئت همراه به مناسبت روز خبرنگار بازدیدی از 
روزنامه آوای خراسان جنوبی داشتند. »ولی پور« در 
 این دیدار صمیمی عنوان کرد: آوای خراسان جنوبی

 یکی از دخایر مطبوعاتی استان می باشد. وی با 
بیان این که در گذشته شاهد تالش های زیاد آقای 
بوده  روزنامه  از  صیانت  و  حفظ  در  جعفرپورمقدم 
ایم ادامه داد: طی 3 سال گذشته به رشد و پویایی 
خوبی رسیده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خاطرنشان کرد: اکنون ما شاهد این هستیم که آوا، 
نقش مؤثری در مسائل جامعه دارد. »ولی پور« با 
این که کشاورزی حوزه های مختلف و  به  اشاره 
متنوعی دارد، تصریح کرد: مطبوعات در پیش برد 
وظایف ما و حفظ آرامش و ایجاد تحرک در دیگر 

زیرمجموعه های سازمان نقش خیلی مهمی دارند.

خبرنگاران برتر نهبندان تجلیل شدند

انصاری- در مراسمی که توسط فرمانداری و اداره 
از  شد  برگزار  نهبندان   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خبرنگاران برتر نهبندان قدردانی شد.فرماندار در این 
مراسم از اهمیت اطالع رسانی و رسالت خبرنگار 
سخن گفت و با اشاره به کمرنگ شدن استقبال 
از رسانه های مکتوب و روی آوردن اقشار مختلف 
به سمت فضای مجازی بر اهمیت نظارت بر این 
حوزه تاکید کرد. در این مراسم از حسن انصاری نیا 
خبرنگار روزنامه آوای خراسان جنوبی قدردانی شد .

بازدید کارکنان بانک صادرات
 خراسان جنوبی از روزنامه آوا؛

خبرنگار به نوبه خود یک معلم است

صادرات  بانک  کارکنان  گذشته  روز  کاری- 
آوا  مجموعه  از  خبرنگار  روز  مناسبت  به  استان 

دیدن کردند.مدیریت شعب بانک صادرات استان 
در این بازدید عنوان کرد: ۱۷ مرداد روز خبرنگار 
یادآورخبرنگار  چون  است  ماندنی  یاد  به  روزی 
است. محمد علی  برجسته کشور شهید صارمی 
اسماعیلی زاده با بیان اینکه خبرنگار به مانند یک 
آگهی  جامعه  به  خبرنگار  افزود: یک  است  معلم 
می بخشد و با هر قشری سیاسی و اجتماعی و 
اشاره  با  است.وی  ارتباط  در  روستایی  و  شهری 
بانک  شعبه   35 جنوبی  خراسان  در  اینکه  به 
صادرات وجود دارد افزود: همچنین استان دارای 
3۸۰ پرسنل  ،  9 میلیارد منابع و ۱5۰۰ میلیارد 
اعتبار ارزی است.اسماعیلی زاده خاطر نشان کرد: 
بانک صادرات یک موسسه اقتصادی بوده و الزم 
و  برود  تولید  طرف  به  استان  و  شهر  این  است 
بانک صادرات بعد بانک ملی دومین  از نظر واحد 
تولیدی می باشد.وی از سرمایه داران استان در 
پیشرفت  برای  کرد  درخواست  دیگر  شهرهای 
را در  مراسمات خاص خودشان  استان  توسعه  و 
استان برگزار کنند و سرمایه گذاری و پس انداز 

پولشان را در استان خودشان داشته باشند.
  

تنها آزمایشگاه تخصصی شرق کشور 
در انتظار تخصیص اعتبار

خبرنگار  روز  مناسبت  به  گذشته  روز   - کاری 
آوای  روزنامه  دفتر  از  دامپزشکی  مدیرکل 
خراسان جنوبی بازدید کرد.علیرضا رفیعی پور در 
بازدید اظهار کرد:  همانطور که دامپزشکی  این 
شود  می  تعریف  کاری  روز   3۶5 فعالیت  یک 

رسانه  اصحاب  و  ندارد  تعطیلی  هم  خبرنگاری 
پیگیری  حال  در  شب  و  روز  ساعات  تمامی  در 
و خبر رسانی هستند.وی با اشاره به اینکه ارزش 
تمام  روز  تبریک یک  به  کار خبرنگاران  معنوی 
نمی شود،  افزود: اطالع رسانی و آموزش مردم 
ترین  بازده  زوده  و  بهترین  ها  رسانه  طریق  از 
استراتژی است.رفیعی پور تصریح کرد: در سال 
9۶ دو پروژه استانی و منطقه ای و رابطه جدی 
برنامه  یک  این  که  خورد  کلید  افغانستان  با 
برای  اعتبار  تخصیص  منتظر  و  است  کشوری 
تنها آزمایشگاه تخصصی شرق کشور هستیم.وی 
تخصیص  الزم  اعتبارات  اگر  اینکه  به  اشاره  با 
سیستان  مثل  جوار  هم  استانهای  مثال  و  نیابد 
تاسیس  به  اقدام  استان  از  قبل  بلوچستان  و 
به آن  اقتصادی  ادامه داد: منافع  آزمایشگاه کند 
سمت می رود  و این پروژه در بحث اشتغال و 
اقتصا در اولویت است. مدیرکل دامپزشکی استان 
با اشاره به کیفی بودن محتوای خبری در روزنامه 
دوسویه  تعامل  یک  با  امیدواریم  کرد:  بیان  آوا 
بتوانیم از ظرفیت های این رسانه برای سالمت 

جامعه و آموزش به مردم استفاده کنیم.

 مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی؛
کتابخانه ها و رسانه ها 
نقش فرهنگسازی دارند

عمومی  کتابخانه های  نهاد  مدیرکل    - کاری 
استان خراسان جنوبی روز گذشته، به مناسبت روز 
بازدید  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  از  خبرنگار 
که  خوشحالیم  افزود:  رضایی  کرد.محمدرضا 

نقش بی بدیل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان 
جنوبی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
سبک زندگی تأثیر بسیاری در جامعه داشته است.
وی با بیان اینکه کار رسانه یک کار سخت و با 
افزود: کتابخانه ها و روزنامه ها  حساسیت است 
کاری مشابه دارند و هر دو فرهنگسازی می کنند. 
وی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه ها از مولفان 
هم استانی حمایت می کند  پیشنهاد کرد: جلسات 
هم اندیشی و معرفی کتاب با حضور نویسندگان 
استان برگزار شود  چراکه حیات مؤلف هم به این 
است که کتابی خوانده  و نقد شود تا نقاط قوت 
و ضعف آن دیده شود.مدیرکل نهاد کتابخانه های 
ساخت  امیرآّباد  در  کرد:  اظهار  استان  عمومی 
از  دهلکوه قسمتی  در  و  گرفته  کتابخانه صورت 
یک مسجد نوساز تحویل شده که در دوماه آینده 
به بهره برداری می رسد.رضایی با اشاره به اینکه 
خیرین در بهسازی و تجهیز کتابخانه ها مشارکت 
کتابخانه  در حوزه  و  تدبیر  دولت  در  افزود:  کنند 
کارهای انجام شده در حوزه  تعمیر، تجهیز، توسعه 

به اندازه ۱۰ سال بوده است.
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تاکید استاندار بر تفکیک سودجویان از روستاییان در تصرف اراضی

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

قوسی-صبح روز گذشته جمعی از خبرنگاران، 
روز  مناسبت  به  رسانه  مدیران  و  فعاالن 
از  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  خبرنگار 
این دیدار صمیمانه  نزدیک دیدار کردند. در 
گفت:  عبادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فضای بازی که در دنیا به وجود آمده، امکان 
فرصت برای سوءاستفاده را به بیگانگان داده 
رهبری  که  روزی  آن  داد:  ادامه  وی  است. 
همه  بردند  کار  به  را  فرهنگی  تهاجم  تعبیر 
تفاوت  بی  یا  اطالع  بی  جهان  رهبران 
بودند؛ تعبیری که بعدها به صورت شبیخون 
ناتوی  و  فرهنگی  غارت  سپس  و  فرهنگی 
فرهنگی هشدار داده شد که پیداست دشمن 

قدم به قدم پیش آمده و موفق بوده است. 

فرهنگ هویت انسان است
نماینده ولی فقیه با بیان این که حرف اول 
را فرهنگ می زند، اضافه کرد: غارت انسان 
به صورت فرهنگی و دزدیدن هویت انسانی 
است و بقیه امور باید با فرهنگ تنظیم شود 
را مجهز  به همان میزان که دشمن خود  و 
کرده، نیروهای خودی بیکار نبوده و نیستند و 
با تمام وجود احساس می کنند فرماندهی با 
آنها است. حجت االسالم عبادی خاطرنشان 
کرد: رسانه های ما پشتوانه غنی دارند و این 
غنایی که در مکتب خاص ائمه هست در هیچ 
مذهبی نیست. وی ادامه داد: در هیچ جایی 
نه  و  ایم  کرده  تعدی  کشوری  حقوق  به  نه 
در تز فکری ما است؛ برای هیچ جامعه ای 
ظلم را جایز نمی دانیم و البته ظلم پذیری را 

 هم نمی پذیریم. نماینده ولی فقیه تاکید کرد: 

آنهایی که بعد از جنگ جهانی به اسم تمدن 
ورود پیدا کردند و با تبلیغات جای پا باز کردند، 
بشر  از حقوق  نام  ولی  نیستند  قائل  به حق 

می برند. آمریکا به 5۰ کشور ورود پیدا کرده 

است و قتل ها و خیانت هایی انجام داده است 
و این واقعیت هایی که در دنیا از میانمار تا 

نیجریه می گذرد به چه جرمی است.

مردم را هشیار نگه دارید
حجت االسالم عبادی خطاب به خبرنگاران 
تصریح کرد: ایده، آرمان و مکتب شما فاخر 
است و با دست پر در مقابل این همه رذالتی 
ای  شیوه  با  دارید؛  قرار  شود  می  انجام  که 
احقاق  در  و  نخوابند  مردم  تا  کنید  عمل 
دارید  نگه  هشیار  را  مردم  بصیریت،  و  حق 
که این کار از جنگ نظامی در میدان نبرد 
این  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  است.  باالتر 
مطلب که شما نور چشم مردم و خار چشم 
دشمنان هستید، افزود: اگر رسانه ها آن چه 
که حقیقت عدل است را بتوانند به ملتهای 
به درستی منتقل کنند، همه مشتری  دیگر 

اش خواهند شد.
)Ava.news25@gmail.com(

وضعی  های  پیشگیری  مدیرکل  قاسمی- 
اینکه  با بیان  معاونت اجتماعی قوه قضائیه 
در  جنوبی  خراسان  استان  در  روستا   3۰۰
کرد:  عنوان  باشد،  می  تخریب  معرض 
زیادی  آمار  که  استانی  برای  مشکل  این 
کننده  نگران  واقعًا  دارد  فرست  مهاجر  در 
گذشته  روز  ساوری«  »علیرضا  باشد.  می 
استان  جرم  وقوع  از  پیشگیری  جلسه  در 
مصوبات  از  یکی  افزود:  جنوبی  خراسان 
اول  مرحله  در  که  باشد  این  جلسه  این 
طرح  سه  با  و  رونق  هدف  با  روستا   ۱۰۰
حرفه آموزی،  خاک،  و  آب  منابع  شامل  که 
را  است  و گردشگری  توسعه صنایع دستی 
داد:  ادامه  وی  دهند.  انجام  سال  پایان  تا 
شاهد  باشد،  موفق  اگر  طرح  این  اجرای  با 
کاهش مهاجرت ها خواهیم بود و بعد از اجرا 
روستا  دیگر  را  طرح  این  روستا،   ۱۰۰ در 
گفتۀ  به  کنند.  عملیاتی  هم  مذکور  های 
صرف  آب،  منابع  درصد   9۲ اکنون  وی 
کشاورزی می شود و با وضع موجود تنها راه 
حل کشت جایگزین و رفتن به سمت کشت 
باشد. می  ای  قطره  آبیاری  و  ای   گلخانه 

شناسایی 27 نقطه حادثه خیز 
جاده ای در استان

معاونت  وضعی  پیشگیری  های  مدیرکل 
بررسی های  براساس  کرد:  اظهار  اجتماعی 
انجام شده در این استان ۲۷ نقطه حادثه خیز 
مصوبه  براساس  که  است  شده  شناسایی 
نقطه   ۱۰ اولویت  براساس  شد  مقرر  امروز 
رفع  اولویت آشکارسازی و  در  حادثه خیزتر 
قرار گیرد. »ساوری« با اشاره به اینکه رفع 
در  مواصالتی  درمحورهای  حادثه خیز  نقاط 
بیان  دارد،  زیادی  اهمیت  تصادفات  کاهش 
در  شده  نصب  دوربین های  باید  که  کرد 
خراسان  مواصالتی  محورهای  و  جاده ها 
بر  تأکید  با  وی  شود.  روزرسانی  به  جنوبی 
افزایش پدیده حاشیه نشینی بیان کرد که در 
زمان حاضر ۱9 میلیون بدمسکن در کشور 
پیشگیری  برای  وی  گفتۀ  به  دارد.  وجود 
به سمت  توان  می  هم  پدیده  این  وقوع  از 
طرح  همچنین  و  رفت  آنان  توانمندسازی 
کاداستر را اجرا کنیم که براساس این طرح 
اراضی بالتکیلف تعیین می شود و با اجرای 
آن از پدیده زمین خواری جلوگیری می شود. 

کرد  تأکید  وضعی  پیشگیری های  مدیرکل 
که امروزه جرائم پیچیده و چندوجهی شده 
و  ها  ارگان  تمام  دلیل  همین  به  و  است 
ارتکاب  های  فرصت  باهم  باید  ها  سازمان 

جرم را از متخلفان بگیرند.

قوانین زیاد جرم انگارانه، 
خود باعث آسیب هستند

»ساوری« با بیان اینکه اکنون حدود هزار و 
9۸۰ قانون جرم انگارانه داریم، تشریح کرد 
آسیب  سه  ایجاد  باعث  موضوع  همین  که 
قانون  دستگاه،  هر  مدیریتی  کشی  طناب 
جلوگیری  برای  امکانات  کمبود  و  گریزی 
با  داد:  ادامه  وی  است.  شده  جرم  وقوع  از 
بیشترین آسیب ها  اینگونه مشکالت  وجود 
را قوه قضائیه و نیروی انتظامی می بیند که 
باید برای رفع آن تالش کند. به گفتۀ وی 
غیر  و  مستقیم  وظیفه  وارگان  سازمان   5۷
جرم  وقوع  و  ها  آسیب  از  تا  دارند  مستقیم 
جلوگیری کنند و مسئول اتفاق هایی هستند 
که به نوعی به وظایف آنان برمی گردد، در 

حالیکه این اتفاق نمی افتد.

وضع جغرافیایی استان
 دلیلی برای افزایش آسیب ها

در  هم  استان  دادگستری  کل  رئیس 
وضع  دلیل  به  که  کرد  اظهار  جلسه  این 
مرز  داشتن  جنوبی،  خراسان  جغرافیایی 
مشترک با افغانستان و همسایه سیستان و 
بلوچستان در معرض آسیب های اجتماعی 
 ۸۰ افزود:  »صیفی«  دارد.  قرار  اعتیاد  و 
با مواد  درصد زندانی های استان در رابطه 
اکثراً  خوشبختانه  البته  که  هستند  مخدر 
کرد  نشان  خاطر  وی  باشند.  می  غیربومی 
رونق  کاهش  و  پیاپی  های  خشکسالی  که 
کشاورزی یکی دیگر از آسیب های استان 
روستا  تخلیه  بیکاری،  باعث  که  باشد  می 
موضوع  این  که  گردد  می  مهاجرت  و 
مشکالت امنیتی به همراه خواهد داشت. به 
موارد  اینگونه  از  جلوگیری  برای  وی  گفتۀ 
قانونی  مسائل  در  روستایی  مردم  به  باید 
های  بافت  در  همچنین  و  نگیریم  سخت 
فرسوده و ناکارآمد آموزش های فرهنگی و 
اشتغال را گسترش دهیم که از آسیب های 

مخرب جلوگیری شود.

پیشگیری  از وقوع جرم طرحی نوین
 و حالل مشکالت

از  پیشگیری  طرح  ستاد،  این  در  نیز  استاندار 
و  دانست  نوین و خوبی  را دیدگاه  وقوع جرم 
افزود: توجه قبلی به این موضوع می توانست 
از بسیاری تخلفات جلوگیری کند. »پرویزی« 
با اشاره به پرونده های اراضی که تصرف شده 
اند و اکنون دولت به دنبال بازپس گیری آن ها 
است، عنوان کرد: باید این متصرفین را به دو 
گروه تقسیم و شناسایی کنیم زیرا که برخی از 
اراضی را روستاییانی دارند که چندین سال بدون 
اطالع بر روی آن کار کرده اند و نباید از آنان پس 
گرفت، ولی برخی هم به دالیل سودآوری و به 
عمد این کار را انجام داده اند. وی درباره حاشیه 
نشینان هم اظهار کرد که برای ساماندهی آنان 
می توان زمین و اراضی را از آنان گرفت و به 
جای آن به آنها مسکن و یا زمین در درون شهر 
داد. به گفتۀ وی از همان ابتدا باید جلوی سکونت 
در حاشیه ها را گرفت به دلیل اینکه اگر خواسته 
باشیم االن به آن ها برسیم باید هزینه های 
خیلی بیشتری برای تأمین رفاه آنان انجام دهیم.
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داشت،دوشنبه  گرامی  کدخدائی-مراسم 
ولی  نماینده  مردم،  پرشور  حضور  با  شب 
خارجه  امور  وزارت  ،نماینده  استان  در  فقیه 
حسینیه  در  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان   ،

جماران بیرجند برگزار شد.
از  میرباقری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
وعاظ برجسته کشور در این مراسم با گرامی 
داشت یاد سرداران شهید ناصری و همدانی 

امروز  امنیت  گفت:  حرم  مدافع  شهدای  و 
جان  و  مجاهدان  مرهون  اسالمی  ایران 
جان  مرزها  از  خارج  در  که  است  برکفانی 
خود را فدا کردند.وی افزود: این شهدا برای 
اسالم مرز نمی شناختند و همواره آماده ی 
از خود گذشتگی برای امت اسالمی بودند.
حجت االسالم و المسلمین میرباقری، الگو 
گیری ازائمه اطهار )ع( در دفاع و یاری دین 

و  دانست  واالمقام  ویژگیهای شهدای  از  را 
شهدا  خصلت  این  از  تاسی  به  را  حاضران 
دعوت کرد. در ادامه قرائت دل نوشته توسط 
از  ناصری  ناصر  محمد  شهید  سردار  فرزند 
دیگر برنامه های این یادواره بود. در پایان 
حاج صادق آهنگران در رثای شهدا به ویژه 
شهید محمد ناصر ناصری مرثیه سرایی کرد.
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جلسه  گذشته  روز  ظهر  از  پیش   - قوسی 
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  هماهنگی  شورای 
ارزشهای دفاع مقدس و هیات امنای شهدای 
گمنام شهرستان بیرجند در محل فرمانداری 
ابتدای جلسه مدیرکل حفظ  در  برگزار شد. 
با  داد:  خبر  مقدس  دفاع  ارزشهای  و  آثار 
دست  به  توفیقی  شده  انجام  های  پیگیری 
در  در محضر ۲ شهید گمنام  تا  است  آمده 
شهر بیرجند باشیم و از معنویتی که به واسطه 
فراگیر  شهرستان  سطح  در  شهدا  حضور 
داد:  ادامه  بهره مند شویم. فخر   خواهد شد 
وارد  ماه  مرداد   ۲۸ روز  در  شهدا 
مراسم  از  بعد  و  شد  خواهند  بیرجند 

بیرجند  فرودگاه  در  شهدا  از  استقبال 
شوند.  می  منتقل  شهدا  معراج   به 
بنا به درخواست های صورت گرفته، در روز 
اعزام  مجاور  های  شهرستان  به  مرداد   ۲9
و  تشییع  مراسم  مرداد  روز 3۱  در  و سپس 

تدفین شهدا برگزار می شود.
برای  تقاضای مردم  به  بنا  اضافه کرد:  وی 
شورای  تصویب  و  گمنام  شهدای  تدفین 
شهر، این شهدا در پارک پروفسور معتمدنژاد 
در شعبانیه دفن می شوند. مدیرکل حفظ آثار 
کرد: خاطرنشان  مقدس  دفاع  ارزشهای   و 

برگزار شد  استانداری   در جلسه ای که در 
مباحثی در مورد فلسفه حضور شهدای گمنام 

در شهرستان ها ،با توجه به حضور شهدای 
بیان شد که تمام  نام و نشان- مطرح و  با 
اقداماتی که در این حیطه توسط بنیاد انجام 
معظم  مقام  منویات  بر  منطبق  گیرد  می 

رهبری است.
شهر  شورای  عضو  عبدالرزاق،  ادامه  در 
شهدا  حضور  برای  باید  کرد:  تاکید  بیرجند 
 سنگ تمام بگذاریم و لذا پیشنهاد می کنم 
با  شهدا  معراج  تا  فرودگاه  از  شهدا  حمل 
زیبایی  وجهه  که  نشود  انجام  آمبوالنس 
ندارد و بهتر است با اتومبیل سر باز و زینت 
شده به آرامی وارد شهر شوند. این پیشنهاد 

در نهایت با موافقت روبرو شد.

نماینده ولی فقیه: خبرنگاران نور چشم مردم و خار چشم دشمنان هستند

۳۰۰ روستای استان در حال تخریب

برگزاری گرامی داشت نوزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر شهید حاج محمد ناصر ناصری در بیرجند

شمال شهر بیرجند میزبان دو شهید گمنام

شهرستان  مدیرجهادکشاورزی  حسینی- 
درمیان از ریزش میوه درختان زرشک با شدت 
زیاد در باغات شهرستان خبر داد و افزود: در 
هرباغ  از  درصد   ۲۰ شهرستان  باغات  تمام 
گرما  از  ناشی  اتفاق  این  و  دارد  میوه  ریزش 
و تنش ناگهانی به درختان می باشد. به گفته 
پوشش  باغات تحت  که  ضیاییان درصورتی 
مشمول  باشند  کشاورزی  محصوالت  بیمه 
دریافت خسارت می شوند. وی با این پیش 
بینی که میزان برداشت نسبت به سال قبل 
کاهش چشمگیری خواهد داشت تاکید کرد: 

تغذیه با کود های پتاس دار نقش مهمی در 
کشاورزی  دارد.مدیرجهاد  درختان  مقاومت 
درمیان همچنین با اطالع رسانی به کشاورزان 
متاسفانه  کرد:  عنوان  شهرستان  باغداران  و 
آفت نماتد مولد گره ریشۀ زرشک که تاکنون 
در شهرستان درمیان مشاهده نگردیده بود در 
این  باغات  در  اخیر  های  بررسی  و  بازدیدها 
شهرستان تشخیص داده شده است. ضیاییان 
تاثیرات این آفت را کوتولگی درخت ، زردی 
برگ و ریزش میوه اعالم کرد و افزود: قبل 
از احداث باغ جدید حتما روی خاک آزمایش 

انجام گیرد و ریشه درختان نیز قبل از کاشت 
معاینه شود. وی قرنطینه کردن باغ و استفاده 
باغ  برای  را  ایزوله  آالت  ماشین  و  ادوات  از 
از  باید  افزود:  و  دانست  الزامی  آلوده  های 
کودهای دامی و سبز استفاده کرد و سیستم 
داد. تغییر  ای  قطره  به  غرقابی  از  را  آبیاری 

خرید تضمینی 530 تن گندم
مدیرجهادکشاورزی شهرستان درمیان از خرید 
تضمینی 53۰ تن گندم در شهرستان خبرداد و 
افزود: تاکنون 5۰ درصد به کشاورزان پرداخت 

پرداخت  زمان  ضیاییان  گفته  به  است.  شده 
کامل دقیق مشخص نیست ، ولی باپیگیری 
های انجام شده به زودی پرداخت خواهد شد. 
وی با بیان این که میزان خرید گندم تضمینی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ تن 
کاهش داشته است، یکی از علت ها را  کاهش 
بارندگی به مقدار یک سوم بارندگی نسبت به 
ادامه داد: کاهش میزان  سال قبل دانست و 
شارژ چاه ها که موجب کاهش میزان آبیاری 
شده و درنهایت کمتر شدن سطح زیر کشت 
از علل دیگر کاهش خرید تضمینی گندم می 

باشد. مدیرجهادکشاورزی درمیان با اشاره به 
این که رتبه شهرستان در خرید تضمینی گندم 
سال قبل نسبت به سایر شهرستان، سوم بوده 
است اضافه کرد: با توجه به تعداد زیاد دام در 
جو  محصول  تولید  میزان  تمام   شهرستان، 
باشد  می  خودمصرفی  صورت  به  شهرستان 
صندوق  به  ندارد.ضیاییان  تضمینی  خرید  و 
اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان درمیان 
اشاره و خاطرنشان کرد: این صندوق تا کنون 
مبلغ 95۲ میلیون و 3۰۰ هزار تومان به بانوان 
روستایی برای ایجاد اشتغال اعطا کرده است.

ریزش میوه درختان زرشک با شدت زیاد در باغات شهرستان درمیان

عکس:امین جم

عکس:پرتال فرمانداری

عکس:ایسنا
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
ٍد ثاَلثة: إلـى ذِى دیـٍن، اَو ُمــُرّوة اَو َحَسب ـَ ـَرفع حــاَجَتک إالّ إلـى أح الت

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى 
داشته باشد.   )تحف العقول ، ص 251(

حضور صمیمی مسئوالن برای شادباش به خبرنگاران
عکس : احسان توال

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی
 و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی خوابگاه های دانشجویان 
واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور نظافتی خوابگاه های دانشحویان )دختر و پسر( به تعداد 

15 باب با مساحت تقریبی 38690 ) سی و هشت هزار و ششصد و نود( مترمربع
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدی 

شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته خدمات عمومی از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا 
شماره 2177582197007 )درآمد های اختصاصی دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 237.000.000 ) دویست و سی و هفت میلیون( ریال
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند ، سازمان مرکزی ، 

دبیرخانه  مرکزی
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 لغایت یکشنبه مورخ 

1396/05/22
زمان تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 در محل سازمان 

مرکزی - دفتر معاونت اداری و مالی 
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط 
مقرر در آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از 

پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 056-32202049   

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهـی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای 

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند 
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، 
طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند، پردیس 

دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/06/15 به مدت یک سال کامل خورشیدی 

شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته امور آشپزخانه از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای تاریخ معتبر

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 400.000 )چهارصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب 
سیبا شماره 2177582197007 )درآمد های اختصاصی دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.878.575.000 ریال ) دو  میلیارد و هشتصد و 
هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار(

 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند ، سازمان مرکزی ،
 دبیرخانه مرکزی

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 لغایت یکشنبه 
مورخ 1396/05/22

زمان تحویل پیشنهادها:  تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1396/06/05

تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1396/06/06 در محل 
سازمان مرکزی - دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه 

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب 
ضوابط مقرر در آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر 

یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 32202049-056   هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهـی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای 

مزایده عمومی فروش خودرو )مزدا  دوکابین( 
شرکت یخ پیرایش استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه 

خودروی مزدا دو کابین مدل 1390 با کارکرد 23000 را از طریق مزایده 

عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

1- زمان و نحوه بازدید متقاضیان از خودرو: متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید از خودرو از تاریخ 

 12 الی   9 ساعت  از   96/5/25 چهارشنبه  لغایت   96/5/21  شنبه 

به آدرس بیرجند - خیابان مدرس- مدرس 8 - پالک 43 شرکت 

سرمایه گذاری )یخ پیرایش( استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز پنجشنبه 

96/5/26 و بازگشایی پاکت ها راس ساعت 10 صبح مورخ 96/5/29 

در محل شرکت یخ پیرایش استان خراسان جنوبی می باشد.


